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Förord: 

Vi skulle vilja tacka skrivhandledaren Mattias Sjöqvist, som har hjälpt oss med språket i 

studien. Därtill vill vi tacka alla respondenterna som har tagit tid att delta i studien. Även stort 

tack till vår handledare Caroline Östman för en utmärkt vägledning under studien.  

  



 

Sammanfattning 

Föreliggande uppsats är en kvalitativ studie som berör målgruppen nyanlända ungdomar vilka 

har immigrerat till Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka de nyanlända ungdomarnas 

upplevelser och perspektiv på psykisk ohälsa, även hur påverkan från strukturer i samhället och 

samhällets insatser kan medföra psykisk ohälsa bland nyanlända ungdomar i Sverige. Därtill 

belyses målgruppens syn på ett eventuellt förändringsbehov som kan minska psykisk ohälsa 

hos målgruppen med avseende på en lyckad integrationsprocess. En kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta nyanlända ungdomar i åldrarna 18–21 år. I 

studiens resultat beskrivs att samtliga ungdomar har upplevt stora påfrestningar under 

asylprocessen, dessutom uttrycktes en gemensam känsla kring de traumatiska upplevelserna 

både under flykten och i hemlandet. Utifrån studiens resultat framkom även betydelsen av att 

kunna använda det intersektionella perspektivet för att bättre kunna förstå nyanlända 

ungdomars perspektiv och hur olika kategorier som etnicitet och kön spelar en avgörande roll 

beträffande integration och hur psykisk ohälsa beskrivs av de nyanlända ungdomarna. 

Nyckelord: Etnicitet, Integration, Intersektionalitet, Nyanlända ungdomar, Psykisk ohälsa  

  



 

Abstract 

This thesis is a qualitative study concerning the target group of newly arrived youths who have 

immigrated to Sweden. The purpose of the thesis is to investigate the experiences and 

perspectives of newly arrived youths on mental health, including the influence of societal 

structures and the efforts of society on mental health among newly arrived youths in Sweden. 

In addition, the views of the target group is highlighted regarding possible needs for change 

that can benefit the mental health of the target group with regard to a successful integration 

process. A qualitative method in the form of semi-structured interviews was conducted with 

eight newly arrived youths, aged 18–21. The results of the study describe that all interviewed 

youths experienced a great deal of stress during the asylum process, and in addition, a common 

feeling was expressed about the traumatic experiences during migration and in the homeland. 

Based on the results of the study, it the importance of being able to use the intersectional 

perspective to better understand the perspectives of newly arrived youths also emerged, and 

also how different categories such as ethnicity and gender are of obvious importance in relation 

to both integration and how mental illness is described by the newly arrived youths themselves. 

 

Keywords: Ethnicity, Integration, Intersectionality, Newly arrived youths, Mental illness 
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1. Inledning och problemformulering  

 1.1 Inledning  

Sedan 1930-talet har Sverige varit ett invandringsland, främst i form av arbetskraftsinvandring. 

Under de senaste åren har emellertid människor invandrat till landet som flyktingar och ansökt 

om asyl. Denna invandring har varit påtvingad av olika skäl, exempelvis krig och politiska 

åsikter som strider mot regimens i hemlandet samt ras- och religionsdiskriminering. Enligt SCB 

(2019) framgår att flyktingmottagandet i Sverige var som högst under år 2015. Ett stort antal 

av de individer som ansökte asyl i Sverige år 2015 var nyanlända ungdomar som har invandrat 

tillsammans med sina föräldrar (ibid.).  

Nyanlända ungdomar har varit föremål för olika rapporter som belyser att gruppen har 

påverkats av olika trauman till följd av obehagliga upplevelser i hemlandet och under flykten. 

Vidare har dessa upplevelser medfört mentala påfrestningar som kan ha haft en negativ effekt 

på ungdomarnas psykiska mående. Nyanlända ungdomar är således en målgrupp som löper 

ökad risk för psykisk ohälsa; denna ökade risk innebär att de uppvisar en större sårbarhet 

beträffande upplevd försämrad mental hälsa i jämförelse med Sveriges majoritetsbefolkning 

(Holmes, Lauri & Tell, 2017). Enligt Socialstyrelsens (2015) rapport framgår att cirka 20–30 

% av de nyanlända ungdomar som kommer till Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa. 

Framförallt har förekomst visats av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) med 15,2 %. Även 

depression och ångesttillstånd förekommer i mindre utsträckning hos målgruppen 

(Folkhälsorapporten, 2009).  

De olika orsaker som kan förvärra och öka risken för psykisk ohälsa bör således diskuteras – 

likaså existerande skyddsfaktorer. Socialstyrelsen (2015) uppger möjliga åtgärder vars 

tillämpning är angelägen i arbetet med nyanlända ungdomar i syfte att tidigt identifiera deras 

psykiska besvär (dels för att besvären inte ska försämras i allt större utsträckning, dels för att 

eventuell ohälsa inte ska påverka den enskildes integrationsprocess negativt). Därtill är det inte 

önskvärt att ungdomen ska riskera att bli en storkonsument av sjukvård, vilket kan resultatera 

i ökade samhällskostnader. Vidare uppger Socialstyrelsen (2015) att sociala relationer i och 

utanför familjen har bidragit med positiva effekter för att dämpa psykiska besvär hos nyanlända 

ungdomar.  
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Montgomery och Foldspang (2008) uppger vikten av att vara medveten om att dessa ungdomar 

i betydande utsträckning har formats av en annan kultur än majoritetsbefolkningen i det nya 

landet. Detta är väsentligt då kultur har en påverkan på människors föreställningar och 

uppfattningar, exempelvis kring hur psykisk ohälsa kommer till uttryck. Därmed kan 

grundläggande kunskaper om andra kulturer hjälpa socialarbetare, och även andra 

yrkesgrupper som kommer i kontakt med målgruppen, att få ökad förståelse för hur psykisk 

ohälsa förmodas komma till uttryck. Inblick i hur nyanlända ungdomar ser på psykisk ohälsa 

bidrar således till förståelse för målgruppens benägenhet att söka hjälp för denna åkomma 

(Montgomery och Foldspang, 2008).  

 1.2 Problemformulering 

Sverige är ett av de europeiska länder som har tagit emot ett stort antal migranter. Omfattande 

stöd- och hjälpinsatser har medfört att en stor andel av dessa migranter har lyckats integrera 

sig och bilda en stabil miljö för att fortsätta kunna leva ett drägligt liv. Dock har passande hjälp 

visat sig saknas av olika orsaker angående nyanländas psykiska ohälsa. I en rapport från 

Länsstyrelsen (2017) belyses att den psykiska ohälsosituationen hos nyanlända ungdomar har 

ökat till följd av olika orsaker. I rapporten nämns vissa möjliga orsaker till negativ påverkan 

av gruppens psykiska mående; dessa orsaker inkluderar bland annat situationen i hemlandet 

och de upplevelser som gruppen har varit med om under flykten. En annan orsak som nämns 

är integrationsprocessen i det mottagande landet. Rapporten har visat att både 

etableringsprocessen och integrationsprocessen tydligt påverkar den psykiska hälsan negativt, 

särskilt när asylprocessen är tidskrävande, vilket medför en känsla av osäkerhet inför 

framtiden. I Länsstyrelsens (2017) rapport ges uppmaningar och rekommendationer till olika 

samhällsaktörer som skulle kunna påverka hälsan positivt. Vidare uppger Länsstyrelsen (2017) 

vikten av att arbeta med generella och övergripande salutogena åtgärder som når alla berörda 

för att undvika att ohälsa uppstår. Exempel på sådana åtgärder är att öka kunskapen om 

nyanländas hälsosituation genom ökad forskning och även hälsofrämjande insatser genom 

samarbete mellan flera olika aktörer. Rapporten framhåller även vikten av samverkan och 

samarbete mellan de aktörer som möter målgruppen samt behovet av fler studier beträffande 

orsaken till psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar. Denna samverkan är av betydelse dels för 

att öka delaktigheten i samhället, dels för att skapa hälsofrämjande förutsättningar och 

rehabiliterande insatser i syfte att kunna nå och hjälpa målgruppen. Således ansågs det 

intressant att i föreliggande studie synliggöra nyanlända ungdomars perspektiv på psykisk 

ohälsa samt vilken påverkan samhällets strukturer kan ha på psykisk ohälsa hos målgruppen. 
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Därtill förefaller det vara av intresse att belysa ungdomars perspektiv kring eventuella 

förändringsbehov med avseende på en mer lyckad integrationsprocess. 

Föreliggande studie är relevant för aktörer inom socialt arbete som kommer i kontakt med dessa 

utsatta grupper och individer i samhället. Många aktörer inom socialt arbete berörs av ämnet 

integration och arbetar med olika verktyg för att olika grupper i samhället ska kunna integreras 

(Montesino, 2008). På senare tid har en stor mängd människor med annan etnisk bakgrund än 

svensk anlänt till Sverige, vilket har medfört att många nyanlända är i behov av stöd och olika 

hjälpinsatser – bland annat stöd med psykiskt mående. Tidigare forskning och rapporter såsom 

Länsstyrelsens (2017) rapport belyser att en stor andel av de individer som anlänt till Sverige 

lider av psykisk ohälsa som ett resultat av bristande integration; därmed är integration viktigt i 

form av social gemenskap. Det är även av stor betydelse att synliggöra samhällsstrukturer och 

insatsers påverkan på psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar i syfte att möjliggöra en mer 

lyckad integrationsprocess. Det svenska samhällets sociala insatser skapar stora möjligheter 

och förutsättningar för att den aktuella målgruppen ska kunna integreras samt att kunna möta 

de utmaningar som den ställs inför för att kunna etablera si,g i landet (Montesino, 2008). 

Avsikten med studien är att denna ska kunna ge en djupare inblick i nyanlända ungdomars 

upplevelser av psykisk ohälsa för att kunna skapa en bredare förståelse för hur socialarbetare 

kan arbeta med målgruppen på ett effektivare sätt.  

 1.3 Syfte 

Studiens syfte är att få ökad förståelse för nyanlända ungdomars erfarenhet av psykisk ohälsa 

samt samhällsstrukturers eventuella inverkan på målgruppens psykiska hälsa. Detta görs 

genom att ta del av några av dessa ungdomars uppfattningar för att belysa vad som kan göras 

för att kunna förebygga eller minska psykisk ohälsa hos målgruppen. 

  

 1.4 Frågeställningar 

1. Hur ser erfarenheten av psykisk ohälsa ut bland nyanlända ungdomar i Sverige?   

2. Vilken påverkan har samhällets strukturer och insatser beträffande ungdomars psykiska 

ohälsa och integrationsprocess? 

3. Vilka möjliga insatser kan minska psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar i Sverige? 
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2. Begreppsförklaring 

I följande stycke redogörs för de begrepp som används i föreliggande studie. De begrepp som 

ska förklaras är integration, nyanländ och psykisk ohälsa. 

 2.1 Nyanländ  

Begreppet nyanländ är svårdefinierat, då en nyanländ individ kan anses vara både den som 

precis anlänt till ett nytt land och den som har bott i landet i mellan ett till två år. Bland annat 

räknas en individ som anlänt till Sverige och efterfrågat skydd och fått sin ansökan prövad av 

Migrationsverket som nyanländ. Oftast blir nyanlända mottagna av en kommun i Sverige efter 

det att ett permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd upprättats. Den nyanlända ska under tiden 

omfattas av lagen om etableringsinsatser som sträcker sig från två till tre år (Holmes, Lauri & 

Tell, 2017).  

 2.2 Integration 

Integration beskrivs som en social process i ett samhälle. Därtill integration beskrivs som en 

utvecklingsprocess, samt anses som en önskvärd och positiv i ett samhälle. Begreppet används 

även som en beskrivning av att en nationell majoritet integreras med en annan, främmande 

minoritet. Därmed blir det synligt med en indelning som beskrivs som ett vi-och-dem. 

Minoritets- och majoritetsuppdelningen tyder alltså på “oss” och “de andra”. Integration 

uppnås vid fullständig jämlikhet bland individer i samhället sett till sociala relationer, politik 

och boendeförhållanden. Integration handlar alltså inte om en ensidig anpassning av nyanlända 

individer utan mer om en ömsesidig relation och anpassning av båda grupperna i samhället. 

Därmed blir integration en fråga för samhället i stort – inte endast för immigranter (de los 

Reyes, 2001; Kamali, 2004). 

 2.3 Psykisk ohälsa 

Begreppet psykisk ohälsa används ofta som en övergripande term vilken rymmer olika former 

av psykiska besvär. De vanligaste diagnoserna som ingår i begreppet psykisk ohälsa är 

depression, ångestsyndrom och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Även oro, ångest och 

nedstämdhet som kan leda till sömnsvårigheter. Dessa symtom kan medföra hinder för den 

enskilde att kunna fungera i vardagen och utvecklas i livet (WHO, 2011). Psykisk ohälsa 

förekommer oftare hos nyanlända individer jämfört med majoritetsbefolkningen i Sverige. De 

vanligaste förekommande psykisk besvären hos nyanlända ungdomar är PTSD, oro, ångest och 

sömnsvårigheter. Länsstyrelsens (2017) uppger att frekvensen av posttraumatiskt stressyndrom 
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(PTSD) har visat en högre förekomst (15,2 %) hos nyanlända ungdomar jämfört med den 

inhemska befolkningen. Socialstyrelsen (2015) uppger att i en studie som genomfördes i 

Sverige med 3003 ungdomar, vilka hade 40 olika etniciteter, framkom en förekomst av 

posttraumatiskt stressyndrom PTSD på (19–54 %) och depression på (3–30 %). Även i 

Folkhälsorapporten (2009) framgår en förekomst av PTSD på (11 %) i en studie som 

genomfördes av Folkhälsomyndigheten. Där ges en förklaring till orsaken bakom de psykiska 

besvären; att dessa exempelvis har föranletts av materialförlust, tortyr, våld och separationer. 

Vidare uppger Folkhälsorapporten (2009) att utifrån nyanlända ungdomars synsätt beskrivs 

psykisk ohälsa som något mycket förbjudet; de vill helst inte vara öppna med hur de mår och 

känner sig vid förekomst av denna typ av ohälsa.  

3. Disposition 

Uppsatsen fortsätter med en översikt gällande tidigare forskning med relevans kring ämnet, 

avsnittet är uppdelat i olika rubriker: Psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar, Utmaningar i 

det nya landet hos nyanlända ungdomar, Integration och en sammanfattande del av hela tidigare 

forskning. Därefter redogörs för studiens metod och material där de metodologiska 

utgångspunkterna redogörs och presenteras. Vidare redogörs de teoretiska utgångspunkterna 

som har använts i studien. Därefter kommer resultat och analys där respondenternas utsägelser 

kopplas till, teori och tidigare forskning. Under diskussionen kommer sammanfattning av 

studiens resultat och en avslutande diskussion. Slutligen kommer att presenteras vidare 

forskning och Bilaga 1 och 2.   

4. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare genomförda studier och forskning inom ämnet som är 

relevant för föreliggande studiens syfte och frågeställning. Sökning av tidigare forskning 

genomfördes i databasen ProQuest genom att välja referee-granskad forskning och även 

litteratur inom socialt arbete användes. Tidigare genomförda studier presenteras nedan i olika 

delar.  

 4.1 Orsaker till psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar 

Tidigare forskning har visat att nyanlända ungdomar som har genomgått hälsosamtal uppgav 

minst ett symtom på psykisk ohälsa, varav sömnstörningar var vanligast, till följd av stress, oro 

och ångest. En svensk studie har uppvisat förekomsten av ångestsymtom på (68 %), depression 

(71 %) och posttraumatiskt stressyndrom (58 %) hos nyanlända ungdomar. Ångestsymtom och 
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depression är således det mest vanligt förekommande (Lindgren, Ekblad, Asplund, Irestig & 

Burström, 2012). Genom positiva yttre observationer kan dock individen trösta sig själv i de 

fall där denna ångest uppstår. Individer med påfallande brist på goda yttre upplevelser uppvisar 

däremot en större sårbarhet, ofta med psykisk ohälsa som följd. Ångesttolerans är emellertid 

något som ofta saknas i den ovan nämnda målgruppen med avseende på att trygghet i form av 

tillgängliga goda relationer har varit bristfällig under deras uppväxt. Till exempel har vissa av 

ungdomarna haft suboptimala relationer till sina föräldrar eller anhöriga till följd av krig; vissa 

av ungdomarna har därtill saknat anhöriga eller föräldrar som kunnat ta hand om dem under 

barndomen (Guruge & Butt, 2015). Forskningen har även visat att efter ankomsten till det nya 

landet mår även föräldrarna både fysiskt och psykisk dåligt på grund av tidigare upplevda 

traumatiska händelser, vilket i sin tur påverkar att föräldrarnas möjlighet att ge ungdomen 

trygghet negativt. Därmed är det viktigt att synliggöra detta, då det är inte enbart är ungdomen 

som behöver stöd från samhället – utan att även föräldrarna är symtombärande (Wikström & 

Ahnlund, 2018; Lindencrona och Ekblad, 2006).    

 

Kön och ålder är vanliga kriterier i bedömningen av nyanländas hälsostatus. Äldre, nyanlända 

kvinnor mådde ofta sämre, både fysiskt och psykiskt; dock har det visat sig att även nyanlända 

ungdomar av olika anledningar mår psykiskt dåligt. Johansson och Tureby (2016) redovisar i 

sin studie förekomsten av PTSD (81 %) till följd av traumatiska händelser i hemlandet och 

under resan till det nya landet. Utifrån tidigare forskning framkommer att nyanlända ungdomar 

är överrepresenterade bland sårbara grupper i det svenska samhället; deras hälsostatus varierar 

beroende på vilket lands omständigheter de har kommit ifrån. Det vill säga de ungdomar som 

har kommit från krigshärjade länder oftast mår både fysiskt och psykiskt dåligt. På till följd av 

krig kan dessa ungdomar tidigare ha utsatts för traumatiska händelser, exempelvis våldsamma 

situationer i form av tortyr, samt upplevt svårigheter med att uppnå en trygg boendesituation 

eller skolgång. Inte minst hade de flesta svårt att få tillgång till vård och stöd, där de kunnat få 

hjälp, både psykologiskt och fysiskt. Därtill har de flesta nyanlända ungdomar erfarenhet av 

barnarbete då många av dem, mer eller mindre, har burit ansvaret att försörja familjen. 

Barnarbete kan också vara resultatet av avsaknad av en familjetillhörighet. Denna 

huvudsakligen fysiska ansträngning i barndomen har dock även medfört psykologiskt menlig 

inverkan.  

Sammantaget har ovan nämnda omständigheter lett till att dessa ungdomar har upplevt svåra 

levnadsvillkor i sina hemländer, vilket har påverkat deras psykiska mående negativt (Johansson 

& Tureby, 2016).   

https://www-emerald-com.proxybib.miun.se/insight/search?q=Julia%20Lindgren
https://www-emerald-com.proxybib.miun.se/insight/search?q=Solvig%20Ekblad
https://www-emerald-com.proxybib.miun.se/insight/search?q=Maria%20Asplund
https://www-emerald-com.proxybib.miun.se/insight/search?q=Robert%20Irestig
https://www-emerald-com.proxybib.miun.se/insight/search?q=Bo%20Burström
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Psykisk ohälsa bland nyanlända ungdomar har visat utbredd ökning, de senaste åren beroende 

på olika orsaker, särskilt förekomsten av PTSD (47 %) har visat sig bero på omskakade 

upplevelser, både i hemlandet och under flykten (Bustamante, Cerqueira, Leclerc & Brietzke, 

2017). Utifrån tidigare forskning framgår att möjliga orsaker som har bidragit till ökad psykisk 

ohälsa bland unga nyanlända dels är att dessa unga har flytt från krig och konflikt (under vilket 

de har upplevt omskakande händelser), dels är integration i en ny kultur och ett nytt samhälle 

mycket utmanande (Lindgren, Ekblad, Asplund, Irestig & Burström, 2012). Bustamante, 

Cerqueira, Leclerc och Brietzke (2017) uppger att kultur är ett mångfaldigt begrepp och kan 

definieras på olika sätt; de definierar kulturbegreppet som när en specifik grupp utövar ett 

gemensamt levnadssätt som skiljer från en annan grupps levnadsätt. Levnadssätt såsom normer 

och traditioner som i sin tur formar den enskildes livsstil både på ett direkt och indirekt sätt. 

Den direkta påverkan är exempelvis den språkliga kontakten med omgivningen medan den 

indirekta påverkan är mer inriktad på individens inre egenskaper, exempelvis värderingar och 

attityder (ibid.). När nyanlända ungdomar anländer till Sverige har de redan ett kultur- och 

levnadsmönster med sig, därför kan vara utmanande att anpassa sig till det nya landet och 

samhället.  

 

Oftast har de människor som flyr från sitt hemland levt en tid under stor stress innan de flyr. 

Vidare är även själva flykten oftast en omskakande, hotfull händelse. Därtill förekommer att 

många familjer splittras under flykten. Efter ankomsten till det nya landet väntar en tid av 

ovisshet under asylprocessen innan det nya livet kan ta sin början (Guruge & Butt, 2015). 

Beiser och Hou (2017) påvisar i sin artikels resultat att symtom på psykisk ohälsa påverkas av 

asylansökansprocessen, då dessa flyktingars liv och framtid påverkas av ett eventuellt beviljat 

uppehållstillstånd. Av Beiser och Hous (2017) resultat framgår även att de som hade blivit 

beviljade uppehållstillstånd hade bättre hälsa jämfört med dem som hade fått avslag på sin 

asylansökan.  Därmed har asylprocessen stor påverkan på nyanlända människors hälsa då risk 

för ökad psykisk ohälsa har påvisats hos personer som har fått avslag på sin asylansökan. 

Sammantaget kan ovanstående leda till att psykisk ohälsa är ett tilltagande problem hos 

nyanlända flyktingar framför allt hos nyanlända ungdomar. 

 

Lindencrona och Ekblad (2006) hävdar även att migrationsprocessens olika faser kan påverka 

den psykiska hälsan på grund av mängden påfrestningar, därmed är nyanlända en målgrupp 

som löper högre risk för psykisk ohälsa än andra. Wikström och Ahnlund (2018) uppger i sin 

https://www-emerald-com.proxybib.miun.se/insight/search?q=Julia%20Lindgren
https://www-emerald-com.proxybib.miun.se/insight/search?q=Solvig%20Ekblad
https://www-emerald-com.proxybib.miun.se/insight/search?q=Maria%20Asplund
https://www-emerald-com.proxybib.miun.se/insight/search?q=Robert%20Irestig
https://www-emerald-com.proxybib.miun.se/insight/search?q=Bo%20Burström
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artikel att migration i sig kan ha betydelse för människors psykiska hälsa, särskilt bland 

asylsökande och flyktingar, då individen kommer till ett nytt, individcentrerat samhälle där 

kultur, språk och levnadsmönster är okända för den nyanlände. Wikström och Ahnlund (2018) 

påpekar även att det finns bristande kunskap om nyanlända ungdomars mående, särskilt 

beträffande psykisk ohälsa. Bristande kulturkompetens hos professionella aktörer medför 

svårigheter att kunna ge passande stöd till nyanlända ungdomar. Kulturkompetens hos 

professionella kan leda till större förståelse för hur psykisk ohälsa betraktas inom målgruppen. 

Gruppens förhöjda risk för psykisk ohälsa har medfört ökade utmaningar för såväl hälso- och 

sjukvården som inom det sociala arbetsfältet. Således står åtskilliga yrkesgrupper inför ett ökat 

behov av bättre anpassade insatser och större kunskap om målgruppen, något som också 

särskilt betonats (Wikström & Ahnlund, 2018).  

 4.2 Utmaningar i det nya landet för nyanlända ungdomar 

Ofta präglas nyanlända ungdomars vardag av olika utmaningar. Detta beror på att dessa 

ungdomar saknar inflytande över det samhälle som de lever i, vilket kan medföra 

marginaliserade förhållanden (Kamali, 1999). I det nya samhället möter därtill dessa ungdomar 

normer och värderingar som de behöver lära sig och anpassa sig.  Bentley, Dolezal och 

Alsubaie (2019) uppger i sin artikel att flyktingar efter flykten kan uppleva betydande 

svårigheter i att anpassa sig till ett nytt samhälle och det uppstår även levnadssvårigheter efter 

migrationen. Ibland kan dessa svårigheter kvarstå under en längre period efter bosättning, något 

som vidare kan leda till utsatthet och marginalisering i det nya samhället.  

 

Utöver dessa migrationsrelaterade risker kan även den sociopolitiska miljön i det nya landet 

påverka nyanlända människors välbefinnande och hälsa (Topor, Denhov & Bülow, 2019). Med 

begreppet sociopolitisk menas statliga åtgärder, både direkta och indirekta, för att tillförsäkra 

individen och samhället. Socialpolitiken är ett av de politikområden som har en avgörande roll 

när det gäller bland annat omsättning och fördelning av resurser i samhället (Davidsson, 2010). 

Sociopolitisk maktutövning kan upplevas som ett hinder för nyanlända beträffande 

anpassningen till det nya landet. Topor, Denhov och Bülow (2019) påpekar att den strukturella 

makten måste ta psykisk ohälsa bland olika målgrupper i samhället på allvar. De nämner även 

att mer kunskap och praktik inom ämnet är viktigt. Till exempel att ha kunskap om uppkomsten 

och utvecklingen av psykisk ohälsa hos individen, inklusive dennes möjlighet till återhämtning.  
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 4.3 Integration 

Integration är ett fenomen som har funnits och har diskuterades, både på makro- och mesonivå, 

under en längre period i det svenska samhället. Ekberg och Hammarstedt (1999) uppger i sin 

artikel att svensk integrationspolitik över tid har arbetat genom att integrera nyanlända 

individer i det svenska systemet. Dock påpekar Ekberg och Hammarstedt (1999) att systemet 

upplevs som svårtillgängligt av nyanlända individer; i vissa fall finns även en upplevelse av 

kraftiga avvikelser jämfört med infödda individers upplevelser.  

 

Integration hos nyanlända ungdomar belyses på olika sätt i olika studier. Bunar (2010) uppger 

i sin artikel att de ungdomar som anländer tillsammans med sina föräldrar integreras snabbare 

i det svenska samhället när föräldrarna är engagerade i barnens integrationsprocess. Till 

exempel om föräldrarna engagerar sig i att ungdomen ska lära sig svenska och att föräldrarna 

uppvisar en positiv inställning till det svenska samhället. Detta kan leda till en lyckad och 

hälsosam integrationsprocess.  

 

Utifrån landets integrationspolitik har Sverige som mål att verka för hela samhället och särskilt 

för att nyanlända människor ska ges samma villkor och möjligheter för att kunna motverka 

segregation och utanförskap (Joona, Lanninger, Alma, & Sundström, 2017). Utifrån tidigare 

studier framgår att lagar stiftades beträffande att varje individ har rättigheter och möjligheter 

att både behålla samt utveckla sitt språk och sin kultur i syfte att motverka utanförskap och 

exkludering (Johansson & Tureby, 2016; Guruge & Butt, 2015). I sin artikel definierar 

Davidsson (2010) begreppet utanförskap som ett tillstånd där individen står utanför viss 

gemenskap i samhällsliv, hemliv, arbetsliv och kulturliv. Han uppger även att begreppet 

utanförskap används inom svensk politik för att beskriva vissa sidor av, eller en viss målgrupp 

i, det svenska samhället som en maktordning. Vidare uppger Davidsson (2010) att utanförskap 

inte är något som generellt kan betraktas vara en önskvärd position, och att inget positivt kan 

komma ur tillståndet, därför är det å ena sidan viktigt att den som befinner sig i utanförskap 

också måste kunna göra någonting åt saken. Å andra sidan kan enbart en ensam individ inte 

påverka sitt befinnande i utanförskap; i detta fall måste integrationspolitiken vara stödjande 

och tillhandahålla nödvändiga redskap för detta.  

 

Montesino (2008) nämner att det svenska samhället brister i såväl integration som delaktighet 

för många av de nyanlända grupperna; därför behövs politiska åtgärder för att förebygga 

utanförskap. Dessa åtgärder kan samtidigt minimera psykisk ohälsa hos nyanlända. Samtidigt 
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uppger hon att flyktingmottagande är en komplex problematik, då denna handlar om vilka 

kriterier som ska gälla när nyanlända individer ska inkluderas i det svenska systemet, och i 

vilken kategori de ska indelas. I samband med detta mottagande uppstår komplexitet i statliga 

organisationer, då statliga organisationer arbetar med nyanlända ungdomar utifrån befintliga 

kategorier och samhällets olika system; målgruppen passar oftast inte i befintliga system och 

kategorier. Detta medför att ungdomarnas känsla av trygghet i stor utsträckning urholkas 

(Lundgren, Björn, Stefan & Marek, 2009). Istället bör anpassade system och kategorier införas 

för målgruppen, detta kan i sin tur påverka integrationsprocessen positivt (ibid.). Likaså hävdar 

Montesino (2008) att de offentliga organisationerna behöver genomföra förändringar i syfte att 

kunna skapa nya ramar och förutsättningar vilka i sin tur kan bli ett vägledande arbetssätt för 

att bättre kunna hantera målgruppen. Strömblad och Borevi (2004) påpekar i sin artikel att 

delaktighet och integration i det svenska samhället kan främjas genom att anordna folkvalda 

församlingar.  

 

Berkman, Glass, Brissette och Seeman (2000) uppger i sin artikel att sociala relationer och 

tillhörighet har kraftfulla effekter på fysisk och psykisk hälsa, vilket i det här fallet kan relateras 

till att de flesta nyanlända ungdomar saknar familjens stöd och starka relationer då övrig familj 

inte har åtföljt dem. De påpekar vidare att åtkomst till sociala nätverk eller sociala relationer 

påverkar hälsan och beteendemekanismer, då krafter av socialt inflytande medför åtkomst till 

de materiella varor och resurser som finns tillgängliga i samhället, samt att nivåer av socialt 

engagemang och deltagande ökar. Ett ytterligare exempel är att skolan en arena för att kunna 

skapa sociala nätverk, skriver Lunneblad (2013), då skolan är en viktig tillgång i processen att 

integrera individer i ett samhälle och skapa överbryggande nätverk. Även Bunar (2010) 

påpekar att skolan är gynnsam i syfte att både skapa sociala nätverk för nyanlända ungdomar 

och för att kunna förena dem med svenskfödda ungdomar. 

 4.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Utifrån den tidigare forskning som beskrivits ovan har framkommit att psykisk ohälsa bland 

nyanlända ungdomar har visat utbredd ökning de senaste åren, beroende på olika orsaker. De 

möjliga orsaker som har bidragit till ökad psykisk ohälsa bland unga nyanlända är dels att dessa 

unga har flytt från krig och konflikt (under vilket de har upplevt omskakande händelser), dels 

är integrationsprocessen i ett nytt samhälle mycket utmanande (Bustamante, Cerqueira, Leclerc 

& Brietzke, 2017). Därtill framgår även att uppväxten har påverkat måendet hos målgruppen, 

till exempel är ångesttolerans något som ofta saknas hos den ovan nämnda målgruppen med 
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avseende på att trygghet i form av tillgängliga goda relationer har varit bristfällig under deras 

uppväxt (Guruge & Butt, 2015). När de kommer till det nya landet så finns det andra orsaker 

som kan påverka den psykiska ohälsan hos nyanlända ungdomar, såsom asylprocessen och 

integrationsprocessen i det nya samhället. Asylprocessen är utmanande för de flesta nyanlända 

människor i Sverige och därtill betydelsefull för att de ska kunna etablera sig i det nya landet, 

eftersom deras framtid då påverkas av ett eventuellt beviljat uppehållstillstånd. 

 

Sociopolitiska strukturer och principer är något som upplevs utmanande av målgruppen och att 

dessa har påverkan på välbefinnande samt hälsa. Den sociopolitiska maktutövningen kan 

upplevas som ett hinder för nyanlända beträffande anpassningen till det nya landet då den 

sociopolitiska makten har en avgörande roll för bland annat omsättning och fördelning av 

resurser i samhället. Dessutom har den sociopolitiska makten en avgörande roll beträffande 

integrationsprocessen (Topor, Denhov & Bülow, 2019).  

 

Målgruppen upplever även svårigheter i att anpassa sig till en ny kultur och det uppstår även 

levnadssvårigheter efter migrationen. Ibland kan dessa svårigheter kvarstå under en längre 

period efter bosättning, något som vidare kan leda till utsatthet och marginalisering i det nya 

samhället. Därför hävdar Montesino (2008) och Lundgren, Björn, Stefan och Marek (2009) att 

en förändring behöver ske i det svenska systemet för att kunna inkludera nyanlända ungdomar. 

De påpekar statliga organisationers arbete med nyanlända ungdomar utifrån befintliga 

kategorier och samhällets system i vilken målgruppen, som tidigare nämnts, oftast inte passar 

in. Detta medför att ungdomarnas känsla av trygghet i stor utsträckning urholkas (ibid.). 

Därmed behövs det förändringar i det svenska systemet, till exempel att skapa nya ramar och 

förutsättningar som kan främja delaktighet samt som kan underlätta integrationsprocessen för 

målgruppen. Sociala nätverk och relationer är viktiga komponenter i integrationsprocess, 

påpekar Bunar (2010), och att sociala relationer har positiv påverkan på hälsan då krafter av 

socialt inflytande leder till åtkomst till de varor och resurser som finns tillgängliga i samhället. 

Till exempel är skolan en arena för att kunna skapa sociala nätverk och därigenom ökar nivåer 

av socialt engagemang och deltagande. 

 

Utifrån sammanfattad tidigare forskning belyses att det endast finns ett fåtal studier vilka 

synliggör nyanländas ungdomars upplevelser om betydelsen av integration och social 

anpassning för den psykiska ohälsan bland nyanlända ungdomar över 18 års ålder i Sverige. 

Framförallt konstateras att det finns ett behov av mer kunskap om det föreliggande ämnet inom 
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socialt arbete. Därför förefaller det angeläget i föreliggande studien att belysa och synliggöra 

nyanlända ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa samt hur strukturell, samhällelig påverkan 

kan medföra psykisk ohälsa bland nyanlända ungdomar i Sverige. Därtill synes det angeläget 

att kunna ta del av nyanlända ungdomars perspektiv på eventuella förändringsbehov med 

avseende på en lyckad integrationsprocess.  

5. Teoretisk tolkningsram 

Avsnittet behandlar de teorier och begrepp som är relevanta och lämpliga för studien. Det 

utvalda perspektivet och det teoretiska begreppet har utvalts med hänsyn till föreliggande 

studiens syfte och frågeställningar. För att nå fram till ett förklarande resultat av rådande 

problem vilket är att finna djupare förståelse för hur nyanlända ser på integration och 

upplevelser av psykisk ohälsa i det svenska samhället. Den utvalda teorin och begreppet 

integration kan med fördel användas i studien för att skapa en djupare förståelse för nyanländas 

perspektiv på psykisk ohälsa med hänsyn till hur samhällets strukturer och insatser påverkar 

psykisk ohälsa och integration. Studien kommer att utgå från följande teori: det intersektionella 

perspektivet och det teoretiska begreppet integration. 

Genom det intersektionella perspektivet kommer en djupare analys att göras med avseende en 

av perspektivets kategori och det är etnicitet. Etnicitet är ett begrepp som används när det talas 

om integration. Intersektionalitet är ett viktigt verktyg inom samhället där interaktionen mellan 

olika kategorier används och beskriver olika företeelser. Genom att applicera det 

intersektionella perspektivet och vidare studera hur perspektivet är relaterat till integration kan 

vi nå bredare kunskap och förklaringar på både individ- och samhällsnivå (de los Reyes, 2001). 

En viktig utgångspunkt inom teorin är att kunna välja ut de kategorier som ligger till grund för 

de maktaspekter som ska studeras i det aktuella fallet. Urvalet görs för att kunna bilda en 

begreppsram för analysen, vissa maktasymmetrier ska därför väljas ut och väljas bort. Att 

kunna välja ut relevanta kategorier är viktigt för att avgränsa studien till vissa maktaspekter. 

Att inkludera alla maktaspekter skulle vara alltför omfattande. Därtill riktas kritik mot den 

intersektionella analysen där denna kan bli alltför omfattande; därför är det ytterst viktigt att 

välja ut de maktasymmetrier som gemensamt förklarar den samverkande processen bakom det 

rådande problemet. Att applicera begreppen etnicitet, ålder och kön kan det ge en förklarande 

beskrivning av problematiken. Ålder, kön och etnicitet har en bra koppling till det teoretiska 

begreppet integration som vidare kan kopplas med respondenternas svar gällande psykisk 

ohälsa.  
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 5.1 Det intersektionella perspektivet 

Ur ett intersektionellt perspektiv kan mångfald och personers multipla identiteter i olika 

institutionella organisationer förstås. de los Reyes (2001) belyser att begreppet 

intersektionalitet skänker större förståelse för de befintliga etniska olikheter som råder i ett 

samhälle, och även för frågor kring integration. Världen har blivit mer global, samtidigt har de 

sociala banden blivit starkare. För att uppnå inkludering kan olika aspekter av 

integrationsarbete förstås genom att använda intersektionalitetsperspektivet istället för en 

etnocentrisk syn. På strukturell nivå kan intersektionalitetsperspektiv användas för att skapa 

vägar för större dialog och samarbete mellan grupper och organisationer, och även för att kunna 

förstå kulturella identiteter utifrån kön och ålder. Den internationella migrationen har förändrat 

många städer och länder, vilket har lett till att den nya verkligheten nödvändiggör ett 

intersektionellt perspektiv inriktat på integration (Crul, 2016). Det intersektionella perspektivet 

skapar möjlighet för att kunna arbeta effektiv med olika sociala kategorier, särskilt inriktat till 

integration och mångfaldsfrågor, då perspektivet underlättat att tillhandahålla processer och 

mekanismer kring den flerdimensionella globala världen (Anthias, 2013) 

  

Intersektionalitet är ett begrepp, ett analysverktyg och en viktig teori inom det sociala arbetet. 

Perspektivet handlar i stor utsträckning om att synliggöra och problematisera hur olika 

maktstrukturer samverkar med varandra i samhället. Dessa strukturer är kategorier vilka bildas 

av oss individer och som ligger till grund för strukturell diskriminering. De viktiga kategorierna 

som finns och skapas i samhället är kön, klass, etnicitet, ålder och sexuell preferens. I 

föreliggande studie är etnicitet, klass, kön och ålder att ta till hänsyn i förhållande till 

integrationsbegreppet. Andra kategorier exkluderas i och med studiens syfte och med hänsyn 

till integration som teoretiskt begrepp. de los Reyes och Mulinari (2005) nämner att etnicitet, 

kön och klass kan åtskiljas från andra kategorier, exempelvis funktionalitet och sexuell 

identitet. De menar att kön, klass och etnicitet relaterar till kategoriernas konstanta former av 

ojämlikhet. De nämnda kategorierna följs av en rad diskrimineringsgrunder livet ut. Det vill 

säga att underordningen inte är tillfällig utan följer individen livet ut.  

Teorins mål är att lyfta fram olika orsaker vilka bygger på maktstrukturer i samhället som ger 

upphov till ojämlikhet i samhället som i sin tur kan leda till en brist på integration av nya etniska 

grupper av individer i samhället (de los Reyes & Mulinari, 2005). Det är skärningspunkten 

mellan kritiska begrepp och kategorier som utgör grunden i feministisk teori, postkolonial teori, 

black feminism och queer-teori. Kategorin etnicitet inom den intersektionella analysen 

bearbetas genom att knyta an till den postkoloniala och kritiska teoritraditionen som beskriver 
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etnicitet för att därefter vidare undersöka hur ojämlikhet och diskriminering skapas. Utifrån 

detta tillvägagångssätt förklaras etnicitet genom vilka uttryck samspelet mellan olika kategorier 

i olika kontexter ter sig. Frågan är således på vilket sätt en ojämlikhet skapas vilken vidare kan 

leda till utanförskap för en viss samhällsgrupp. Det är vanligt att nyanlända ungdomar som 

anländer till Sverige känner en samhörighet med sina landsmän, och landsmaninnor, än med 

majoritetsbefolkningen. På samma sätt upplever majortestbefolkningen ofta inte samhörighet 

med andra etniciteter än den egna. Dessa tendenser kan på sikt resultatera i perspektivet ”vi” 

och ”dem”, inte minst kan detta medföra utanförskap för en viss samhällsgrupp (Mattson, 

2015). Att förstå de bidragande orsakerna till att ett ”vi” och ”dem” skapas gör det enklare att 

förstå att integration har betydelse för såväl individer med annan etnisk bakgrund som för 

majoritetsbefolkningen i ett samhälle. Det är här intersektionen av individuella handlingar, 

institutionella praktiker, normer, rutiner och strukturella relationer skapas enligt specifika 

former av maktutövande och därigenom medför en utsatthet. Intersektionen mellan 

individuella, institutionella och strukturella nivåer utgör en grund för att på ett djupare plan 

kunna förstå olika strukturer i samhället som bildas av förtryck och utanförskap. Genom 

globaliseringen uppstår ett behov av ständig reflektion bland svenska praktiker beträffande 

olika orsaker som kan ge upphov till ojämlikhet i samhället och brist på integration (de los 

Reyes & Kamali, 2005). 

”Uppdelningen mellan ett ’vi’ och ’dem’ har således varit en förutsättning för 

integrationspolitikens existensberättigande och därmed en förklaring till dess misslyckande. 

Vi måste ändra fokus från ’de andra’ till våra strukturer och institutionella sammanhang för 

att få kunskap om mekanismer som reproducerar etniska klyftor och en vi-och-dom ordning i 

samhället” (SOU 2005:41 s.3). 

Citatet ur Bortom Vi Och Dom synliggör många viktiga argument inom integrationspolitiken. 

Mycket viktiga argument lyfts om just strukturell diskriminering och tanken om integrationens 

disintegrerade karaktär. Beckman (2011) förklarar däremot integration genom ett annat synsätt. 

Integration bygger enligt honom på en relationell egenskap. Denna egenskap syftar på 

individens relationer till andra, där en relation inte anses vara en egenskap utan är något som 

sker mellan olika individer i samhället. Detta skeende innebär att det är relationen mellan 

individerna inom samhället som brister när samhället inte har en fungerande 

integrationsprocess. Synsättet som Beckman beskriver kan vara en komplettering av hur 

integrationen ska fungera, vilket belyses av citatet ovan.  
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 5.2 Integration som teoretiskt begrepp 

Begreppet används oftast som en lösning på många samhällsproblem, och att omvänt brist på 

integration motsvarar orsaken till att många problem återstår. Det är viktigt att veta hur och när 

begreppet ska användas. Många gånger har begreppet integration kommit att synonymiseras 

med begreppet inkludering. Inkludering handlar enligt Ahlberg (2015) om system- och 

organisationsförändring medan integrering berör individens anpassning till rådande 

förändring.  

Man bör vara försiktig då integration är ett svårdefinierat begrepp. Integration kan ofta ha flera 

betydelser i flera olika sammanhang. I föreliggande studie används integration som ett 

teoretiskt begrepp för att analysera hur integrationsbegreppet används i kontexten av ett 

samhälle där individer med olika etniska bakgrunder samverkar. Även den intersektionella 

analysen kan komma till användning i studien då begreppet integration är en viktig del av 

interaktionen av olika kategorier, däribland är etnicitet en betydande kategori. När 

maktstrukturer studeras inom den intersektionella analysen blir begreppet integration viktigt. 

Begreppets betydelse kan vidare ses inom uppdelningen “vi och dem” som är en viktig 

diskussion inom den teoretiska analysen kring etnicitet (de los Reyes & Kamali, 2005). Att 

använda sig av intersektionalitet som analysmetod är mycket intressant då integration 

studerades. Intersektionalitet möjliggör att finna olika mönster vilka ger upphov till strukturell 

diskriminering. Som tidigare nämnt är det intersektionella perspektivet ett verktyg som 

synliggör olika maktordningar och för integrationsprocessen är detta synliggörande en stor 

fördel för att kunna förstå hur dessa skapas. 

Det är viktigt att belysa de strukturella orsaker som kan medföra olika hinder för hur nyanlända 

integreras och inkluderas i samhället. Att känna utanförskap kan ge upphov till flera olika 

konsekvenser. Många konsekvenser är synliga medan andra är dolda. Psykisk ohälsa är en 

sådan konsekvens där många inte vet att de lider av eller inte vill prata öppet om sin psykiska 

ohälsa. Därtill kan utanförskap medföra segregering och ett bildande av ett vi-och-dem 

tänkande. Skapandet av “de andra” har en avgörande roll för skapandet av “vi”, där “de andra” 

förknippas med en spegelbild av “vi” som blir mindre värdefulla och där “vi” blir en 

överlägsen, bättre art. Det är denna process som ger upphov till rasism och diskriminering av 

“de andra”. Vidare kan rasism och utanförskap ha en stor inverkan på individens psykiska 

hälsa. Att utsättas för rasism eller utses som “de andra” kan ha en stor effekt på den mentala 

och fysiska hälsan. Därtill blir psykisk ohälsa en konsekvens av vardagsrasism och 
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strukturell/institutionell diskriminering som präglar många nyanlända ungdomar och individer 

i samhället.   

“den psykologiska påfrestning som vållas av att dagligen utsättas för rasism har dock visat sig 

ha kroniskt skadliga effekter på den mentala och fysiska hälsan” (SOU 2005:41 s.20). 

Makt och inflytande är nyckeln till en lyckad integration, mycket kan kopplas till politiken när 

det talas om integration, eftersom problematiken som tidigare nämnts är att samhället har fått 

en tydlig uppdelning i vi-och-dem. Svenskar som redan befinner sig i en integrerad process ska 

integrera invandrare genom svenska insatser. Integration anses vara en smärtfri process och där 

nya grupper av individer ska bli som ”oss” för att vidare kunna bli integrerade i samhället. Nya 

grupper av individer kan inte bli en del av oss och därför blir det en långdragen process för att 

uppnå en integration. Detta synsätt är idag rådande i politiken och i dagens samhälle (Kamali, 

2006).  

 5.3 Integration och intersektionella perspektivet 

För att få en bredare förståelse för nyanlända ungdomars erfarenhet av psykiska ohälsa och hur 

detta påverkar integrationsprocessen krävs begreppet integration och det intersektionella 

perspektivet (Mattson, 2015). Det vill säga att vara nyanländ ung flicka eller pojke med 

erfarenhet av psykisk ohälsa och med en etnicitet som inte delas av majoritetsbefolkningen är 

utmanande i ett nytt land. Å ena sidan utgör psykisk ohälsa ett hinder för att kunna skapa 

möjligheter för aktivt deltagande i etableringen i det nya landet, då det kan ta längre tid att 

uppnå sitt självförverkligande såsom att utbilda sig och skaffa sig ett arbete. Å andra sidan, 

förutom den psykiska ohälsan hos nyanlända ungdomar, utgör även samhällets strukturer och 

bristande resurser hinder för integrationsprocessen, vilket kan upplevas som dubbel utsatthet 

(Ahlberg, 2015; Mattson, 2015).  

Dessutom kan begreppet integration och det intersektionella perspektivet ge en förståelse för 

att individens ålder vid ankomsten till det nya landet spelar en viktig roll. Utifrån 

åldersaspekten kan en nyanländ ungdom således vara mer sårbar och känslig för att bryta upp 

från sin tradition och kultur samt samhällsstrukturer. Denna sårbarhet gör det svårare för denne 

att kunna integreras framgångsrikt. Det vill säga: ju äldre individen är, desto svårare blir det 

för denne att kunna anpassa sig till förändringar. Att vara ung kan dock även ha sina fördelar i 

integrationsprocessen, exempelvis beträffande förmågan att snabbare anpassa sig till det nya 

landet (Darvishpour & Westin, 2015). Även tidigare klasstillhörighet och ekonomisk ställning 

vid ankomsten kan bidra till lyckad integrering, då ungdomen eventuellt har haft tillgång till 
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bättre allmänna villkor i hemlandet, eller omvänt. Därmed kan ålder och klass vara av 

bidragande betydelse, då den nyanlända ungdomens beredskap, motivation, förmåga, och 

flexibilitet kan påverka integrationsprocessen i det nya landet (ibid). Genom medvetenhet om 

dessa förutsättningar och hinder beträffande målgruppen kan professionella få ökad förståelse 

för denna, och därigenom kunna finna utvägar samt möjligheter till bättre integration (Al-

Baldawi, 2014).  

6. Metod  

I detta avsnitt presenteras vilka metoder som har använts i studien; här beskrivs bland annat 

forskningsdesign, urval av forskningspersoner, val av insamlings- och analysmetod samt etiska 

överväganden. I detta avsnitt presenteras även studiens tillförlitlighet och trovärdighet/äkthet.  

  6.1 Sökning av litteratur  

I den aktuella studien har sökningarna av tidigare forskning skett via databaserna ProQuest 

Social Sciences och ProQuest Psychology. Nämnda databaser ansågs relevanta i förhållande 

till studien syfte och frågeställning. De sökord som användes i olika kombinationer var bland 

annat: Mental illness OR mental health OR psychic illness AND newly arrived adolescent* OR 

Youth OR Young Adults AND social worker* AND integration OR Social Integration OR 

Assimilation AND structural efforts. Därtill användes socialvetenskapliga tidskrifter vilka var 

relaterade till den aktuella studien och även relevanta institutionella rapporter.  

  6.2 Urval och avgränsning 

Studien är en kvalitativ studie, där semistrukturerade intervjuer genomfördes med nyanlända 

ungdomar som anlänt med sina familjer till Sverige. Det vill säga inte ensamkommande barn. 

Ändamålet med urvalet var att intervjua nyanlända ungdomar inom ett introduktionsprogram i 

gymnasieskolan i en mellanstor stad i Sverige. Tanken med att vi endast valde nyanlända 

ungdomar som anlänt med sina familjer, och inte ensamkommande barn, var att 

ensamkommande barn befinner sig i en annan kontext och annat sammanhang än den valda 

målgruppen. Ensamkommande behandlas utifrån andra förutsättningar, till exempel när det 

gäller asylprocessen behandlas ensamkommande utifrån den tillfälliga lagen. Denna 

omständighet gör att ensamkommandes situationsupplevelse skiljer sig från den valda 

målgruppens. I urvalet ingår åtta nyanlända ungdomar som studerar i Sverige. Därtill ställdes 

krav på att respondenterna ska vara inom åldersspannet 18–21 år. Avsikten med studien var att 

nå fram till ett resultat som redogör för hur målgruppen nyanlända ungdomar beskriver och 
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upplever psykisk ohälsa, samt vilken påverkan strukturer i samhället och samhällets insatser 

har beträffande ungdomars psykiska ohälsa och integrationsprocessen. Därtill ville vi ta del av 

ungdomars perspektiv kring förändringsbehov med avseende på en lyckad integrationsprocess. 

  6.3 Vetenskapsteoretiska utgångspunkt 

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt utgår från ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik 

innebär att söka djupare förförståelse hos individen snarare än förklaring, där individens 

förståelse och tolkning av världen ligger i centrum (Ödman, 2017). I detta fall att fokus riktas 

mot nyanlända ungdomarnas perspektiv på psykisk ohälsa och denna målgrupps syn på ett 

eventuellt förändringsbehov med avseende på en lyckad integrationsprocess. Enligt det 

hermeneutiska perspektivet framgår även att ingen del av verklighet inte är föremål för 

tolkning; därför finns det ingen objektiv sanning, utan endast olika tolkningar av sanningen 

(Bryman, 2011). Enligt Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) är ett centralt 

antagande i ett hermeneutiskt tillvägagångssätt att forskaren ständigt bär med sig sina egna 

förförståelse i form av både teoretiska begrepp och referensramar, men även personliga 

erfarenheter och ideologiska idéer. Denscombe (2009) uppger att ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt ger möjlighet till förståelse för personliga erfarenheter och ideologiska idéer, 

samt att kunna koppla förförståelse till både teoretiska begrepp och referensramar. Därför har 

en hermeneutiskt inspirerad ansats använts i den aktuella studien i förhållande till studiens syfte 

och frågeställning. I studien eftersträvas djupare förståelse för ungdomarnas erfarenhet och 

upplevelser av psykisk ohälsa samt hur påverkan från samhällets strukturer och insatser kan 

medföra psykisk ohälsa hos målgruppen. Därför vill vi ta del av målgruppens perspektiv på, 

och åsikter om, eventuella förändringsbehov med avseende på en lyckad integrationsprocess 

vara av intresse.  

  6.4 Urval 

Som urvalsmetod för den aktuella studien valdes ett strategiskt urval. De utvalda åtta 

respondenterna var nyanlända ungdomar av båda könen i åldrarna 18–21 år. Vi valde att endast 

studera målgruppen nyanlända ungdomar som invandrat med sina familjer till Sverige och inte 

ensamkommande barn, eftersom tidigare forskning har visat att det finns åtskilliga studier om 

ensamkommande barn. Däremot är nyanlända ungdomars vilka har invandrat tillsammans med 

sina föräldrar ett väsentligt mindre utforskat område. De utmaningar som nyanlända ungdomar 

möter synliggörs inte i och med att de har immigrerat med sina familjer, eftersom det antas att 

de mår bra och att de har anhöriga med sig till det nya landet. I föreliggande studie var de 
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deltagande ungdomarna tre flickor och fem pojkar med olika härkomst (Syrien, Eritrea, 

Somalia, Afghanistan, Libyen och Etiopien). De ungdomar som valdes till föreliggande studie 

har bott i Sverige mellan ett till två år. Då de är så pass nya i det svenska samhället betraktas 

de som nyanlända. Tidigare forskning har visat att personer som har tillfälligt uppehållstillstånd 

oftast mår psykiskt dåligt till följd av att de inte känner sig trygga i uppehållstillstånds 

hänseende (Wikström & Ahnlund, 2018). Därför ansågs viktigt att respondenterna hade 

permanent uppehållstillstånd dels för att vi ville ta hänsyn till deras mående, då ett beviljat 

permanent uppehållstånd kan ha en positiv påverkan på den psykiska hälsan, dels för att deras 

svar inte i alltför stor utsträckning ska fokusera endast på deras temporära uppehållstillstånd. 

Denna begränsning föreföll relevant eftersom studiens fokus låg på såväl de nyanlända 

ungdomarnas perspektiv på psykisk ohälsa som målgruppens syn på ett eventuellt 

förändringsbehov med avseende på en lyckad integrationsprocess. Utöver aspekter som ålder 

och könstillhörighet eftersträvades även att respondenterna skulle ha olika nationell härkomst 

för att därigenom kunna ge inblick i fler och möjligen mer varierade perspektiv. Därtill 

eftersträvades samtidigt att finna likheter mellan kontexterna och perspektiven. I föreliggande 

studie applicerades målinriktade, strategiska urval för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Dalen (2015) påpekar att urval är viktigt vid genomförandet av kvalitativa 

forskningsintervjuer när det gäller vilka respondenter som ska medverka och även 

avgränsningen av antalet respondenter. Avgränsningen av urvalet var viktig då bearbetningen 

av materialet var tidskrävande. Totalt genomfördes åtta kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer; samtliga intervjuer varade mellan 40–60 minuter.  

  6.5 Datainsamlingsmetod  

Materialet till studien samlades in genom enskilda semistrukturerade intervjuer eftersom denna 

form av datainsamling är lämplig för att kunna ta del av intervjupersonernas utsagor om egna 

upplevelser och perspektiv av en kontext. Därtill är metoden gynnsam för att få en 

helhetsförståelse av en kontext (Bryman, 2011). Då studiens syfte var att få ta del av nyanlända 

ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa och målgruppens syn på ett eventuellt 

förändringsarbete med fokus på en lyckad integrationsprocess ansågs därför kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer lämplig för att fånga in respondenternas upplevelser, perspektiv 

och åsikter. I förhållande till ett hermeneutiskt synsätt är en kvalitativ semistrukturerad 

intervjuform lämplig för att möjliggöra insamlande av material och även för att kunna tolka 

och analysera det insamlade materialet i studiens resultatavsnitt.  Denna intervjuform bygger 

även på flexibilitet och öppna frågor samt följdfrågor utifrån respondenternas berättelse, vilket 
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ansågs relevant då detta möjliggjorde för respondenterna att kunna utveckla sina svar vid 

intervjutillfällena. I intervjuerna användes andra språk än svenska för att kommunicera med 

ungdomarna, bland annat arabiska, tigrinska och amhariska. Språken talades av oss och ingen 

tolk användes vid intervjutillfällena eftersom vi behärskar samma språk som respondenterna. 

Att samtala med respondenterna på deras egna språk gav dem större möjligheter att 

representera sig själva på ett mer rättvisande sätt. Att intervjua dem på deras modersmål 

medförde att svaren blev förhållandevis djupa vilket resulterade i en bredare förståelse för deras 

situation i studien. Denna bredare förståelse var även förtjänstfull med avseende på att vidare 

kunna belysa deras situation. Vid utförandet av innehållsanalysen översattes respondenternas 

utsagor till svenska, och vi har inte insett någon negativ konsekvens av översättningen. Det vill 

säga att inget ur deras utsagor har gått förlorat, då vi noggrant har arbetat med transkriberingen 

utan att förtiga, tillägga eller förändra något. Vi har uppmärksammat att våra språkkunskaper 

medförde en stor fördel och var en styrka i arbetsprocessen för att kunna nå fram till 

respondenternas och därtill belysa deras utsagor på ett djupare sätt.  

  6.6 Utformande Intervjuguide 

Intervjuguiden formulerades utifrån den aktuella studien syfte och frågeställning (se Bilaga 2). 

Intervjuguiden delades in tre olika teman: Bakgrund/ursprung, integration och mående/hälsa, 

där respektive delar innehöll ett antal frågor som berörde det valda ämnet. Intervjufrågor 

utformades och samlades därefter i en intervjuguide vilken underlättade intervjuprocessen, då 

åtföljande av denna medförde förenklad kategorisering och tematisering. Intervjuguiden 

utformades i enlighet med Brymans (2011) anvisningar. De första frågorna formulerades på ett 

informativt sätt, till exempel: Hur länge har du bott i Sverige? och Berätta vem du är, din 

ålder, ditt ursprung? Intervjuguiden utgjorde grunden för vårt intervjuarbete. Noggrannhet 

iakttogs angående att intervjuguidens frågor ställdes och att all erforderlig information till den 

aktuella studien därigenom erhölls.  

  6.7 Tillvägagångssätt  

Introduktionsprogram är avsedda för nyanlända ungdomar som har kommit till Sverige för att 

lära sig svenska och även andra ämnen. Målet med introduktionsprogram är att elever ska gå 

vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning såsom Komvux eller liknande. De ungdomar 

som går på introduktionsprogrammet har gått på detta mellan ett och tre år till dess att de har 

fyllt 20 år.  
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I inledningsskedet valdes en lämplig plats för att kunna möta relevanta respondenter. Denna 

plats var en skola i en mellanstor stad i Sverige. Vi fick godkännande av rektor innan vi kunde 

ta kontakt med skolan. Därefter kontaktades skolans reception i syfte att erhålla information 

om var majoriteten av de nyanlända ungdomarna i den aktuella skolan kunde påträffas. I nästa 

steg kontaktades en rektor som var ansvarig för skolans introduktionsprogram och 

språkintroduktion. Ett informationsbrev skickades via e-post till rektorn med information om 

studien. Efter en vecka fick vi svar från rektorn och han skrev att han har delegerat ärendet 

vidare till en lärare och att denne skulle välja ut ungdomar vilka ansågs lämpliga för studien. 

Urvalsprocessen kunde inte genomföras av oss då den valda skolan har en policy där 

utomstående inte tillåts kontakta elever på egen hand; kontakten måste istället ske via rektor 

och ansvarig lärare. I denna urvalsprocess tog ansvarig lärare hänsyn till respondenternas 

mående och beaktade deras uppehållstillståndsstatus samt säkerställde åldersgränsen på 18–21 

år.  Vi accepterade villkoren om att den delegerade läraren skulle välja ut en klass som skulle 

deltaga i studien, vilket vi ansåg vara en positiv aspekt då hänsyn togs till de etiska principerna. 

I det här fallet beaktade den ansvariga läraren ungdomarnas mående, eftersom hon kände 

ungdomarna betydligt bättre än vi; därigenom beaktades elevernas integritet. Läraren 

informerade ungdomarna om den aktuella studiens syfte, vilket gjorde att respondenterna hade 

betänketid i förväg för att kunna bestämma om de var intresserade av att deltaga i studien. 

Läraren tog därefter kontakt med oss och skapade möjlighet att presentera studien mer utförligt 

för de nyanlända ungdomarna i klassen vilket medförde att informationskravet uppfylldes. 

Efter informationsmötet kontaktade de intresserande eleverna oss via e-post och telefonsamtal 

vilket kan kopplas till konfidentialitetskravet då ingen obehörig fick veta vem som deltog i 

studien. Genomförandet av intervjuerna delades upp under två dagar; den ena dagen 

intervjuades fyra respondenter och den andra dagen de resterande fyra. De enskilda 

intervjuerna genomfördes av oss författare i ett bekvämt rum som respondenterna var bekanta 

med. Intervjuerna med respondenterna spelades in med diktafon inför transkribering; samtliga 

intervjuer varade mellan 40–60 minuter.  

  6.8 Tillförlitlighet och trovärdighet/äkthet 

Vid kvalitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet på ett annat sätt än inom 

kvantitativ forskning, eftersom kvalitativ forskning riktar sig inte på mätning som är en viktig 

del inom kvantitativ forskning. En ståndpunkt är att den kvalitativa forskningen assimilerar 

reliabilitet och validitet utan fokus på mätning. Många forskare hävdar att begreppen validitet 

och reliabilitet är olämpliga inom den kvalitativa forskningen, med argumentet att kvalitativ 
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forskning inte intresserar sig för mätning. Bryman (2011) föreslår användning av två 

grundläggande kriterier och begrepp för en utförlig bedömning av kvalitativ forskning, 

tillförlitlighet(trustworthiness) och äkthet (autheniticity).  

Tillförlitlighet består av fyra olika delkriterier som utgör en viktig del i kvalitativ forskning. 

Första punkten är trovärdighet (credibility) som motsvarar intern validitet, överförbarhet 

(transferability) som svarar mot extern validitet, pålitlighet (dependability) som kan jämföras 

med reliabilitet och sista punkten innebär att det ska finnas en möjlighet att styrka och 

konfirmera (confirmability), motsvarar objektivitet. När det gäller trovärdigheten kan den 

granskas genom respondentvalidering, som innebär att vi efter transkribering visade utskriften 

för de medverkande respondenterna för att få en bekräftelse av att transkriberingen motsvarade 

respondenternas svar. Detta gjordes för att få ett trovärdigt resultat i studien. Det är dock svårt 

att generalisera resultaten utifrån den bestämda kontexten, men Bryman (2011) uppger att 

genom en tydlig beskrivelse av specifika detaljer inom den sociala kontexten går det vidare att 

göra en bedömning av andra där användningen går att applicera på en annan miljö. Pålitlighet 

motsvarar reliabiliteten inom den kvantitativa forskningen och innebär att man registrerar alla 

olika steg som utförs vid forskningens gång för att andra ska ha möjlighet att granska kvaliteten 

på metoden och utförandet. Till exempel genom att inte använda sig av egna värderingar som 

eventuellt kan påverka studiens resultat och slutsatser. Eftersom föreliggande studie har en 

kvalitativ inriktning där den sociala verkligheten är föränderlig blir den externa reliabiliteten 

svår att fullgöra i studien. Forskning av kvalitativ art är ostrukturerad och fokuserar till stor del 

på vad själva forskaren anser vara intressant, det medför att replikering blir svår att uppnå. 

Mycket går att missa när muntliga historier efterfrågas (Bryman, 2011). Ibland förekommer 

det att respondenter glömmer eller beskriver en händelse otydligt. Detta kan komma att påverka 

studiens tillförlitlighet. Respondenterna i föreliggande studie återberättade sina historier om 

flykten till Sverige; ibland kan detta berättande väcka många svåra minnen.  

Förutom de svåra minnena kan det finnas historier som respondenterna valt att förtränga. 

Förutom dessa fyra viktiga kriterier om tillförlitlighet finns ett antal kriterier vilka beskrivs 

som äkthet/trovärdighet. Inom kvalitativ forskning kan validitet ersätts med äkthet; för att 

äkthet ska uppnås uppger Bryman (2011) att det finns viktiga kriterier och ett av dessa är att en 

studie ska ge en rättvis bild, det vill säga en rättvis bild av de synvinklar och uppfattningar som 

respondenterna presenterar i studien. I syfte att återge en rättvis bild i föreliggande studie att 

översattes som tidigare nämnt respondenternas utsagor noggrant till svenska utan att förtiga, 

tillägga eller förändra något. Därtill var vi försiktiga med att inte påverkas allt för mycket av 
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vår förförståelse angående integration och dess utmaningar för att kunna uppnå en rättvis bild 

och äkthet utifrån respondenternas utsagor.  

  6.9 Förförståelse 

Förförståelsen hos författarna till den aktuella studien kan ha påverkat undersökningen 

eftersom vi båda har annan nationell härkomst än svensk, vilket medfört erfarenheter av att 

vara nyanländ i ett land – och utmaningar angående integration i det nya samhället. Exempelvis 

svårigheter beträffande att skapa sociala relationer där begränsad språkkunskap kan utgöra 

hinder. Därtill kan språksvårigheter även medföra begränsningar med avseende på åtkomst till 

samhällsinformation. Vissa perioder i integrationsprocessens inledningsskede kan upplevas 

som psykiskt besvärande till följd av en känsla av att stå utanför kontexten. Därför har 

försiktighet iakttagits i syfte att undvika framförande av egna åsikter och uppfattningar om de 

utmaningar som kan förekomma i samband med flykt och integration, som vidare kan påverka 

det psykiska måendet. Av den anledningen har vi varit försiktiga med våra tolkningar av det 

som kommer till uttryck i respondenternas berättelser.   

  6.10 Etiska överväganden 

Genom etiska riktlinjer värnas intervjupersonernas integritet. Bryman (2011) presenterar fyra 

olika riktlinjer att förhålla sig till och dessa är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att uppnå informationskravet skickades ett informationsbrev via e-post gällande studiens 

syfte till ansvarig lärare och rektor på introduktionsprogrammet i en mellanstor stad i Sverige. 

Rektorn delegerade information till en lärare för att välja ut elever som ansågs vara lämpliga 

för studien.  Läraren tog hänsyn till elevernas mående, då studien berör ett känsligt ämne om 

psykisk ohälsa. Delegerad lärare kontaktade oss och vi fick möjlighet att presentera oss och 

berätta mer utförligt om studien för de nyanlända ungdomarna i klassen, vilket medförde att 

informationskravet uppfylldes. Efter informationsmötet tog intresserande ungdomar kontakt 

med oss via e-post och telefonsamtal vilket kan kopplas till konfidentialitetskravet då ingen 

obehörig fick veta vem som deltog i studien.  

Gällande informationskravet uppger Bryman (2011) att intervjupersonerna ska vara 

informerade om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt samt att de äger rätten att avbryta 

sin medverkan om de så önskar. Information om studien och förväntningar på deltagarna med 

avseende på ålder och uppehållstillståndsstatus framskrevs i ett informationsbrev; deltagarna 
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gavs även möjlighet att ställa frågor rörande studien innan den inleddes. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att ungdomarna själva bestämde huruvida de var villiga att deltaga. 

Konfidentialitetskravet säkerställdes genom att alla uppgifter som inhämtades från 

medverkande ungdomar behandlades med stor konfidentialitet, det vill säga att insamlade 

uppgifter hanterades på så sätt att obehörig inte fick ta del av uppgifterna. Under 

genomförandet av intervjun upplevde vi ett etiskt dilemma exempelvis, när vi skulle ställa 

frågor kring erfarenheten av psykisk ohälsa. Då psykisk ohälsa är ett känsligt ämne och kan 

upplevas obehagligt att prata om med någon som man inte känner, därför var vi tydliga med 

respondenterna att vi kommer använda materialet på ett korrekt sätt och att vi har tystnadsplikt, 

då vi ville säkerställa Konfidentialitetskravet. På det sättet kunde ungdomarna uppleva trygghet 

och kunde ha förtroende för studien, vilket i sin tur kunde leda till erhållandet av tillförlitlig 

information. Nyttjandekravet säkerställdes genom att det insamlade materialet endast användes 

för studiens ändamål och genom att materialet hanterades på ett professionellt och korrekt sätt. 

Deltagarna informerades om de etiska reglerna, bland annat informerades de om att varken 

kommunens eller skolans namn eller deras identiteter skulle komma att röjas. Därtill 

informerades de även att deras personnamn inte skulle användas utan ersättas med fingerade 

namn.  

  6.11 Kvalitativ innehållsanalys  

Det insamlade empiriska materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. Med induktiv ansats menas att insamlat material analyseras objektivt, i det här 

fallet de transkriberade intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalys 

hjälper att systematiskt undersöka insamlat material och att kunna identifiera mönster, 

kategorier och teman (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalys tillämpades i 

den aktuella studien för att kategorisera teman och mönster, samt för att finna relevanta data 

för studiens syfte och frågeställning. Det finns två inriktningar inom innehållsanalys: manifest 

och latent. Manifest är det som direkt uttrycks i texten, det vill säga att fokus läggs på de synliga 

och uppenbara delarna, medan forskaren vid latent inriktning gör djupare tolkning av textens 

innebörd. I analysen som gjordes i den aktuella studien tillämpades manifest innehållsanalys, 

det vill säga att undersökning gjordes textnära. Det synliga explicita innehållet analyserades 

med färre egna tolkningar, samtidigt som vissa regler för själva kodningen av texten 

tillämpades. I det första analyssteget transkriberades intervjuerna noggrant och lästes därefter 

flera gånger för att få en helhetsuppfattning av materialet. Därefter valdes de meningsbärande 

enheter ut vilka ansågs besvara syfte och frågeställning med försiktighet för att inte förlora 
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betydelsefulla meningsenheter. Därefter kondenserades meningsbärande enheter och kodades 

samt kategoriserades i fyra teman: Erfarenhet av psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar, 

Samhälleligt maktutövande och psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar, Integration och 

psykisk ohälsa och Förändringsbehov utifrån ungdomarnas perspektiv och samhällsinsatser. 

Dessa teman var kopplade till föreliggande studies frågeställning och syfte. Vid 

analysförfarandet sammankopplades även studiens teori med tidigare forskning. 

  6.12 Arbetsfördelning 

Vi har båda ansvarat lika mycket för uppsatsen alla delar. Vi har bidragit med hälften var med 

att formulera och komma fram till resultatet av studien. Det vill säga vi båda intervjuade fyra 

ungdomar var och sedan transkriberade respondenternas svar. Vidare formulerade vi 

tillsammans bakgrund, metod, teori, analys och diskussion. Samarbetet har lett till en 

välarbetad studie med mycket diskussion med varandra och en lyckad arbetsgång.  

7. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenterar respondenterna i tabellform; de har olika härkomst (Syrien, Eritrea, 

Somalia, Afghanistan, Libyen och Etiopien). Vidare redovisas studiens resultat genom 

besvarandet av syfte och frågeställning med hjälp av intervjuer med åtta nyanlända ungdomar 

vilka hade immigrerat till Sverige av olika skäl. Följande teman är kopplade till den 

föreliggande studiens frågeställningar och syfte: Erfarenhet av psykisk ohälsa hos nyanlända 

ungdomar, Samhälleligt maktutövande och psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar, 

Integration och psykisk ohälsa och Förändringsbehov utifrån ungdomarnas perspektiv och 

samhällsinsatser. Respondenternas utsagor kopplades till både den aktuella studiens teori och 

tidigare forskning. Respondenternas namn är fingerade, det vill säga att personnamnen inte är 

deras riktiga namn.   

Namn: Kön: Ålder: Familjebild: Boende i 

Sverige 

sedan: 

Mående/psykisk hälsa: 

Robel Man 20 år Bor med sina två 

syskon och två 

föräldrar. 

Cirka ett 

år 

Uppger att han känner 

sig frisk.  
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Abid Man 19 år Bor med sina tre 

syskon och en 

förälder.  

Två år Uppger att han mår bra, 

men kan känna stress 

ibland.   

Ahmed Man 21 år Bor med sina fem 

syskon och två 

föräldrar. 

Ett år och 

sex 

månader 

Har mådde dåligt vid 

ankomsten. Uppger att 

han i nuläget mår både 

fysiskt och psykiskt bra. 

Mariam  Kvinna 20 år Bor med sina tre 

syskon och en 

förälder. 

Cirka två 

år 

Har mått dåligt vid 

ankomsten. Uppger att 

hon i nuläget mår både 

fysiskt och psykiskt bra. 

Rahaf Kvinna 20 år Bor med sina fyra 

syskon och två 

föräldrar.  

Ett år och 

tre 

månader 

Uppger att hon känner 

sig frisk, både fysiskt 

och psykiskt.  

Karim Man 21 år Bor med sina två 

syskon och en 

morbror. 

Ett år och 

åtta 

månader 

Uppger att han känner 

sig frisk, både fysiskt 

och psykiskt.  

Zahra Kvinna 18 år Bor med sina tre 

syskon och två 

föräldrar.  

Två år  Uppger att hon mår bra, 

både fysiskt och 

psykiskt.   

Abraham  Man 19 år Bor med sitt 

syskon och bor 

med sina två 

föräldrar.  

Cirka två 

år 

Mådde psykiskt dåligt 

vid ankomsten, men 

uppger att hans hälsa är 

stabil i nuläget och att 

han nu känner sig frisk.   

  

  7.1 Erfarenhet av psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar    

Samtliga ungdomar har mått mer eller mindre dåligt vid ankomsten till Sverige, framför allt då 

de kände osäkerhet och uppgivenhet inför framtiden. De flesta respondenterna har haft kontakt 

med kurator eller psykologer vid ankomsten.  

De flesta respondenter har olika erfarenhet och beskrivning av psykisk ohälsa. De flesta hade 

svårt att erkänna att de har mått psykiskt dålig någon gång i sitt liv. Eftersom från den “kultur” 
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de har kommit är inte vanligt att prata öppet om sitt psykiska mående utan det är något man 

undviker helst. Två av respondenterna uppgav att:    

“Där jag kom ifrån män är inte öppna med att berätta hur de mår psykiskt, då det finns en 

föreställning i min kultur om att män ska vara starka och inte ha erkännande egenskap. Men 

här i Sverige många är öppna om hur de mår, vilket jag tycker är bra men det tar tid tills 

man får tid hos psykologen eller kurator.” (Robel). 

”Där jag kom ifrån psykiskt ohälsa anses som ett straff från gud, vilket gör att man inte vill 

och vågar berätta om att man mår psykiskt dåligt, det anses som tabu” (Zahra) 

Utifrån tidigare forskning framgår att det finns flera orsaker som bidrar till psykisk ohälsa, 

exempelvis flytt från krig och konflikt (under vilket de har upplevt omskakande händelser) som 

i sin tur har lett till traumatiska besvär. Guruge och Butt (2015) påpekar att nyanlända 

ungdomar bland annat utvecklar ångestsymtom och PTSD, då målgruppen har levt en tid under 

stor stress innan ankomsten till det nya landet.  

Tidigare forskning har visat att när individer anländer till ett nytt land medför svårigheter att 

anpassa sig till det nya samhället, på grund av olikheter kring normer och traditioner 

(Bustamante, Cerqueira, Leclerc & Brietzke, 2017). Bustamante, Cerqueira, Leclerc och 

Brietzke (2017) menar att nyanlända redan har ett kultur- och levnadsmönster med sig såsom 

normer, värderingar, attityder och traditioner, detta har format individens inre inställning. Detta 

kan kopplas till respondentens utsaga kring psykisk ohälsa, där män förväntas vara starka och 

inte vara öppna om sin psykiska ohälsa och känslor. Detta kan även kopplas till den teoretiska 

förklaringen inom intersektionella perspektivet. de los Reyes (2001) belyser att begreppet 

intersektionalitet skänker större förståelse för de befintliga etniska olikheter som råder i ett 

samhälle och att det finns olika synsätt på ett fenomen. de los Reyes (2001) menar att med hjälp 

av intersektionalitetsperspektivet kan mångfald, personer och multipla identiteter i olika 

institutionella kan förstås på ett bättre sätt. Detta kan kopplas till respondenternas mångfaldiga 

härkomst och till deras olika upplevelse av psykisk ohälsa. 

När det gäller nyanländas psykiska mående finns det åtskilliga mekanismer som kan föranleda 

psykisk ohälsa. Utifrån respondenternas erfarenheter om psykisk ohälsa framgår att det finns 

olika orsaker till att deras psykiska mående påverkas negativt, exempelvis har traumatiska 

upplevelser lett till PTSD och sömnsvårigheter. Vissa av respondenterna har upplevt att 

professionella har svårt att förstå nyanlända ungdomars psykiska ohälsa.  
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Abdi gav följande exempel: 

“Jag har haft sömnsvårigheter, jag har varit med om hemska upplevelser både i hemlandet 

och under flykten. Har varit hos psykolog, första gången kände jag att det var svårt att prata 

öppet om mitt psykiska besvär. Jag har upplevt att psykologen inte kunde förstå mitt 

problem” 

Ahmed berättade om liknande erfarenheter:  

“Jag har varit med om i krig och flykt under lång period, med min familj, när jag kom till 

Sverige har jag känt mig nedstämd och mått psykisk dåligt. Jag har även haft kontakt med 

kurator, men fick inte mycket hjälp som jag hade förväntat mig”. 

I tidigare forskning framkommer att nyanlända ungdomar är överrepresenterade bland sårbara 

grupper i det svenska samhället; deras hälsostatus varierar beroende på vilket lands 

omständigheter de har kommit ifrån. Det vill säga de som har kommit från krigshärjade länder 

mår oftast både fysiskt och psykiskt dåligt påpekar Johansson och Tureby (2016). Många 

nyanlända människor som flyr från sitt hemland har levt en tid under stor stress innan de flyr 

och har utsatts för varierade traumatiska händelser, vilket har påverkat deras psykiska mående 

negativt (Johansson & Tureby, 2016). Likaså uppger även Guruge och Butt (2015) i sin studie 

att själva flykten oftast är en omskakande, hotfull händelse. Detta kan kopplas till vissa av 

respondenternas svar i den aktuella studien och hur de beskriver sin psykiska hälsa och möjliga 

orsaker till deras psykiska mående som har påverkats negativt till följd av varierande 

traumatiska händelser som de har burit med sig från innan de kom till det nya landet. Wikström 

och Ahnlund (2018) påpekar i sin studie att det finns bristande kulturkompetens hos 

professionella aktörer, med kulturkompetens menar författarna att det finns bristande kunskap 

om nyanlända ungdomars mående och om deras levnadsmönster som de har med sig från sitt 

hemland, vilket medför svårigheter hos de nyanlända att erhålla passande stöd med avseende 

på deras specifika problemsituation. 

Utifrån den teoretiska utgångspunkten, kan intersektionalitetsperspektiv vara till hjälp för olika 

samhällsaktörer för att kunna få utbredd förståelse för olika målgruppers perspektiv på psykisk 

ohälsa. Till exempel yrkesgrupper som befinner sig inom fältet socialt arbete och även andra 

professionella såsom psykologer, behöver kunskap kring etnicitet, hur psykisk ohälsa kan 

upplevas, orsaken till det, samt hur de beskriver psykisk ohälsa ur kategori etnicitet och kultur.  

Det vill säga en person som är etniskt svensk kan beskriva psykisk ohälsa på ett sätt medan en 
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nyanländ ungdom kan beskriva psykisk ohälsa på ett annat.  Utifrån respondentens utsaga kan 

förstås att det inte är vanligt att vara öppen om hur man mår speciellt när det gäller psykiskt 

mående, då psykisk ohälsa kan anses som svaghet i förhållandet till det manliga könet och även 

i förhållande till kategorin etnicitet i den kontext respondenten kommer ifrån. Genom att 

applicera det intersektionella perspektivet på olika yrkesgrupper och vidare studera hur 

perspektivet är relaterat till kön och etnicitet kan vi nå bredare kunskap och förklaringar på 

både individ- och samhällsnivå. Med det menas att professionella får en bredare kunskap om 

kategorier som etnicitet och kön i samhället, eftersom vi lever i en global värld. Det 

intersektionella perspektivet behövs för att erhålla mer kännedom om att det finns individer 

med olika etniska bakgrunder och att etniska skillnader kan medföra svårigheter vid förståelse 

för den andres perspektiv.  Därför är det viktigt att ta hänsyn till de etniska skillnader som råder 

i samhället samt, för att kunna integrera acceptans för nya grupper i samhället (de los Reyes & 

Mulinari, 2005).   

Därtill uttrycks även av respondenterna att föräldrarna lägger stort ansvar på dem. Med detta 

menar de exempelvis att ungdomen tar större ansvar beträffande att ta kontakt med 

myndigheter, då föräldrarna oftast har större språksvårigheter. Detta kontaktansvar upplevs av 

ungdomen som besvärande, för att han eller hon inte hinner med uppgiften alla gånger. Allting 

händer så fort för dem; de har svårt att exempelvis kunna fokusera på skoluppgifter och att 

samtidigt kunna ha en fritid tillsammans med vänner. Det blir istället automatiskt så att 

ungdomen får en roll i familjen den som, ska “ta hand om allting”. Föräldrarnas roll förändras 

sakta men säkert; omhändertagandet minskar kontinuerligt, det vill säga att de abdikerar från 

ansvaret som en förälder borde ha. Denna ansvarsförskjutning leder till att familjens relation 

till ungdomen blir dysfunktionell och kontakten avtar i förlängningen, vilket påverkar 

ungdomens psykiska mående negativt.   

Mariam gav följande exempel: 

“Jag flydde med mina småsyskon och hade själv hela ansvaret under resan. Jag var ung och 

väldigt rädd när jag skulle ta den stora båten och det kändes jobbigt. Jag har mått dåligt 

under första perioden när jag kom till Sverige, då jag hade ansvar för mina syskon i ett nytt 

land och mådde dåligt” 

Rahaf berättade om liknande erfarenheter:  
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“Jag är äldst av mina syskon, vilket medför att mina föräldrar lägger stort ansvar på mig till 

exempel, jag har ansvar med att ta kontakten med myndigheter, att betala fakturor o.s.v, då 

mina föräldrar har språksvårigheter” 

Tidigare forskning har visat att föräldrarna har stor roll när det gäller integration och 

ungdomens välbefinnande i ett nytt land (Bunar, 2010). Detta kan kopplas till en av 

respondenternas upplevelse kring sitt ansvar för att ta kontakt med myndigheter på grund av 

föräldrarnas språksvårigheter, vilket respondenten upplever ansträngande då det tar fokuset 

från skoluppgifter och även den egna fritiden. Därför betonar Bunar (2010) att när föräldrar har 

stöttande inställning och är engagerade i barnens integrationsprocess kan ungdomen integreras 

snabbare i det nya samhället och även ha en stabil psykisk hälsostatus. Dock kan inte 

integration endast uppnås på individnivå utan det behövs insatser på samhällsnivå. Det vill säga 

det mottagande landet har ett stort ansvar att skapa möjligheter och underlätta integreringen av 

nya målgrupper.  

Nästa tema kommer att beröra samhällets strukturer och insatser som berör nyanländas 

asylprocess, som har en stor inverkan på deras psykiska mående och för integrationsprocessen.  

  7.2 Samhälleligt maktutövande och psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar 

Vissa av respondenterna uppgav att asylprocessen i det nya landet, särskilt väntetiden, är 

“påfrestande”, då de inte har någon aning om huruvida de kommer att få svar och hur länge 

detta kommer att dröja. Vissa av dem har uppgett att det har tagit mellan ett och två år tills de 

har fått beslut från Migrationsverket beträffande sin asylprocess. Besluten som de får från 

Migrationsverket har påverkat deras mående, då vissa av dem har fått avslag vid första 

tillfällen, men efter omprövning beviljats permanent uppehållstillstånd. Det som anses 

“påfrestande” med asylprocessen är att de dels inte har medvetenhet om sina rättigheter och 

dels att de inte förstår den byråkratiska processen som pågår i Migrationsverkets 

handläggningsprocess. De hävdar att asylprocessen har en avgörande roll för att de ska kunna 

skapa en framtid och ett nytt liv i Sverige.  

“Jag trivdes bra när jag kom till Sverige och ville bilda en framtid och ett nytt liv i Sverige, 

en sak som jag har upplevt jobbigt och som även har påverkat mitt psykiska mående negativt 

var asylprocessen, att bli beviljad uppehållstillstånd var avgörande för att kunna bilda en 

framtid i Sverige.” (Karim) 
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“Min familj och jag har mått psykiskt dåligt under asylprocessen, då det dröjer tid att få 

beslut. Vi har fått avslag, efter omprövning beviljades vi ett permanent uppehållstånd.” 

(Zahra) 

Tidigare forskning har visat att symtomen på psykisk ohälsa påverkas starkt av asylprocessen, 

då dessa flyktingars liv och framtid påverkas av ett eventuellt beviljat uppehållstillstånd (Beiser 

& Hou, 2017). Vidare uppger även Beiser och Hous (2017) att de som har blivit beviljade 

uppehållstillstånd har bättre hälsa jämfört med dem som har fått avslag på sin asylansökan. 

Asylprocessen har stor påverkan på nyanlända människors hälsa då risk för ökad psykisk ohälsa 

har påvisats hos personer som har fått avslag på sin asylansökan. Lindencrona och Ekblad 

(2006) hävdar att migrationsprocessens olika faser kan påverka den psykiska hälsan på grund 

av mängden påfrestningar och därmed är nyanlända en målgrupp som löper högre risk för 

psykisk ohälsa än andra. Det finns likhet mellan tidigare forskning och den aktuella studiens 

resultat kring respondenternas upplevelse om asylprocessen och migrationsprocessen, då 

asylprocessen och väntetiden innebär påfrestningar hos de flesta respondenterna. Därtill 

kommer en omedvetenhet om sina rättigheter i det nya landet, vilket upplevs som påfrestande 

av respondenterna. 

de los Reyes (2001) uppger att den strukturella makten har en avgörande roll i samhället och 

att den inte är utmärkt utformad för alla målgrupper på individnivå. Till exempel gällande 

nyanlända ungdomar kan den strukturella makten påverka deras levnadsvillkor och regleringen 

av asylprocessen. Intersektionalitetsperspektivet ger mer förståelse för intersektionen av 

institutionella praktiker och rutiner, skapandet av strukturella relationer, samt uppfattning om 

specifika former av maktutövande som vidare kan medföra en utsatthet för målgruppen. Ett 

exempel är att institutionell praktik och rutiner som råder i Migrationsverket kring 

handläggningstiden gällande asylprocess inte är hållbara då det saknas tydlig och kontinuerlig 

information om asylprocessen i stort. Nyanlända individer bör även få information om 

asylpolitiken och vad olika lagstiftning kan innebära för dem. Därtill behövs även en gräns på 

hur lång väntetiden på asylbeskedet får vara. 

Intersektionalitetsperspektiv belyser olika orsaker som bygger på maktstrukturer i samhället 

som ger upphov till ojämlikhet i samhället som i sin tur kan leda till en brist på integration av 

nya etniska grupper av individer i samhället (de los Reyes & Mulinari, 2005). Detta kan kopplas 

till asylprocessen som upplevs påfrestande av respondenterna dels för att de inte har 

medvetenhet om sina rättigheter och dels för att de inte har djupare förståelse för de rådande 

maktstrukturer som pågår institutionella områden. I det här fallet det som pågår i 
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Migrationsverkets handläggningsprocess, vilket påverkar deras psykiska hälsa negativt som 

vidare utgör ett hinder för att de ska kunna ha en lyckad integration, vilket detta i sin tur leder 

till ojämlikhet i det svenska samhället. Därför är det viktigt att belysa de strukturella orsakerna 

genom det intersektionella perspektiv att det strukturella perspektivet kan medföra olika hinder 

för hur nyanlända integreras och inkluderas i samhället (Kamali, 2006). 

Det finns olika hinder till integration, i nästa tema kommer att beskrivas ungdomars upplevelse 

som hindrar integration och hur detta påverkar deras psykiska mående negativt. 

  7.3 Integration och psykisk ohälsa  

För att en individ ska kunna integreras i ett nytt samhälle spelar samhälleliga aktörer en 

avgörande roll och tillgängliga resurser. Skolan är en av de viktigaste samhällsaktörerna som 

kan bidra till integration, exempelvis genom att inhämta språkkunskaper och även genom att 

vara en arena för skapande av sociala relationer med etniskt svenska ungdomar.  

“Mitt önskemål är att vi som kan prata bra svenska kunde gå med svenskfödda ungdomar för 

att kunna förbättra språkmässigt och även för att kunna skapa sociala relationer i det 

svenska samhället. Jag skulle kunna utvecklas mycket mer om jag fick studera i en vanlig 

klass med svenska elever än att studera i en introduktionsklass med endast invandrare.” 

(Abdi) 

Rahaf uppger även liknande exempel: 

”Skolan är uppdelad och vi utländska elever går i en egen skola och där blir det svårt att 

träffa svenska elever i samma ålder. Vi har inte heller många lektioner per dag, vilket jag 

skulle önska flera lektioner i mitt schema.” 

Det finns koppling mellan det citaten illustrerar och tidigare forskning. Till exempel påpekar 

Berkman, Glass, Brissette och Seeman (2000) i sin studie att sociala relationer och tillhörighet 

har kraftfulla effekter på fysisk och psykisk hälsa. Sociala relationer påverkar hälsan och 

beteendemekanismer, då krafter av socialt inflytande leder till att tillgång till de materiella 

varor och resurser som finns tillgängliga i samhället samt till att nivåer av sociala engagemang 

och deltagande ökar.  

Lunneblad (2013) påpekar i sin forskning att skolan är en arena för att kunna skapa sociala 

nätverk, det skapar möjligheter att integrera individer i ett samhälle och skapa överbryggande 

nätverk. Även Bunar (2010) påpekar i sin studie att skolan är gynnsam i syfte att både skapa 
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sociala nätverk för nyanlända ungdomar och för att kunna förena dem med svenskfödda 

ungdomar. Dessutom kan begreppet etnicitet kopplas till det intersektionella perspektivet som 

i sin tur kan kopplas till respondenternas svar. Begreppet etnicitet bland respondenterna har 

synliggjorts i den skolmiljön de befinner sig i. Där uppdelningen i form av en 

introduktionsklass är speciellt framtagen till elever med annan etnisk bakgrund. Där fokus är 

att eleverna ska lära sig språket och sedan kunna komma vidare till en annan utbildningsform 

eller yrkesprogram. Uppdelningen anses hos många av respondenterna som orättvis, istället 

önskar de en mer inkluderande skolgång, för att enklare kunna komma in i samhället och även 

få möjlighet att träffa etniskt svenska elever. Uppdelningen ger respondenterna en känsla av 

utanförskap och brist på inkludering. Uppdelningen i skolan är ofrivillig och kan också kopplas 

med vi-och-dem tänkandet. Den ofrivilliga uppdelningen kan ge upphov till att nyanlända kan 

känna en svårighet att finna nya kontakter. Intersektionalitetsperspektivet ger förståelse för 

intersektionen av institutionella praktiker, normer, rutiner och skapandet av strukturella 

relationer.  

Dessutom bidrar intersektionalitets perspektiv till en uppfattning av specifika former av 

maktutövande kan medföra en utsatthet på olika sätt. Institutionella praktiker har exempelvis 

rutiner som klassificerar olika målgrupper utifrån etnicitet och kön i sitt arbetssätt. Till exempel 

klassificerades samtliga respondenter i så kallade introduktionsprogram, detta kan anses som 

integrationsåtgärder dock upplevs av respondenterna som en exkludering.  Således är en 

integrationsprocess med mindre klassificering önskvärd för att utesluta kategorier som “vi” och 

“dem”. Det som krävs för att utesluta tankesättet med “vi” och “dem” är ett ändrat fokus från 

“de andra” till våra egna strukturer och normer som råder inom de strukturella område. På det 

sättet kan en djupare kunskap om bidragande mekanismer som ger upphov till etniska klyftor 

uppnås och minska känslan av “vi och dem”. På det sättet kan en fungerande och lyckad 

integrationsprocess uppnås. Kamali (2006) uppger att det inte går att endast tala om “vi” eller 

“dem” utan integration är en relation mellan båda grupperna i samhället. 

Utifrån respondenternas utsagor framkommer att det finns bristande resurser i skolan som bör 

uppmärksammas, bland annat uppger vissa av respondenterna att just den skolan som de går 

på tar inte hänsyn till elevernas språkkunskaper; de som har bott i Sverige i sex månader och 

de som har bott i Sverige tre eller fyra år blir placerade på samma skolklassnivå endast för att 

de är i samma ålder. Skolan tar således inte hänsyn till rådande skillnader rörande 

språkkunskaper inom gruppen. De flesta av respondenterna upplever att de mår psykiskt dåligt 

då de inte kan uppnå sina framtida drömmar, såsom att kunna lära sig språket och vidare studera 
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på gymnasieprogram, eller yrkesinriktade program. De beskriver att de upplever “hopplöshet” 

då de inte ser en önskvärd progression utan istället blir kvar i samma klass i flera år. 

“Det är svårt att kunna utvecklas, då läraren inte kan balanser våran språkkunskaper” 

(Zahra) 

“Det är väldigt ojämlikt i klassen när det gäller språkkunskaper, vissa kan tala flytande 

svenska och visa kan bara säga “hej” och “hur mår du” trots det placerar skolan alla vi som 

har fyllt 18 år i samma klass.”(Mariam) 

Abraham berättade om liknande erfarenhet 

“Man blir kvar i samma klass i flera år vilket gör att vi förlorar mycket tid som vi hade 

kunnat utnyttjat och bilda framtid, känns hopplöst” 

Integrations begrepp som teori belyser att integration skapas genom sociala kontakter för att nå 

en lyckad integrationsprocess. Detta kopplas med att respondenterna är i behov av mer 

relationer med svenskfödda ungdomar för att utbyta kunskaper och för att vidare kunna 

integreras i det svenska samhället. Huruvida skolan hade haft mer resurser skulle eleverna ha 

en större möjlighet att utvecklas och komma vidare till andra klasser skulle även kunna förenas 

med svenskfödda elever. Tidigare forskning har visat att samhället har avgörande roll för att 

nyanlända ska kunna integreras genom utbildning och sociala relationer (Davidsson, 2010). 

Detta kan relateras till respondenternas utsaga, att de behöver komma i kontakt med 

svenskfödda ungdomar för att snabbare kunna integrera i det svenska samhället. 

Vissa av respondenterna lyfter fram att integration i en ny kultur och ett nytt samhälle är 

utmanande. Ytterligare mekanismer som har påverkat deras psykiska mående negativt är att 

känna utanförskap i det nya landet, till exempel språksvårigheter hindrar dem från att lära känna 

människor för att vidare kunna integreras. Detta kan kännas påfrestande för ungdomarna, då 

de upplever oro att bli exkluderade från den nya kontexten de befinner sig i.  

“Jag har mått dåligt när jag kom till Sverige, då jag kände mig ensam och kunde inte förstå 

språket och den nya kulturen, vilket är svårt att skapa vänner, kände mig utanför, ingen 

förstod när jag pratade” (Abraham) 

“Jag önskar att det fanns aktiviteter för oss nyanlända för att kunna träffa svenska individer 

för att kunna skaffa svenska kompisar” (Ahmed) 
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Davidsson (2010) definierar begreppet utanförskap som ett till tillstånd där individen står 

utanför viss gemenskap i samhällsliv och kulturliv. Vidare uppger Davidsson (2010) att 

utanförskap inte är något som generellt kan betraktas vara en önskvärd position, och att inget 

positivt kan komma ur tillståndet i den aktuella kontexten. Berkman, Glass, Brissette och 

Seeman (2000) uppger i sin studie att sociala relationer har positiva effekter på fysisk och 

psykisk hälsa, de menar att sociala relationer påverkar såväl hälsa som beteendemekanismer, 

då krafter av socialt inflytande leder till åtkomst till de materiella varor och resurser som finns 

tillgängliga i samhället, samt att nivåer av socialt engagemang och deltagande ökar (ibid.). Till 

exempel är skolan en arena för att kunna skapa sociala nätverk och för att kunna förena 

nyanlända ungdomar med svenskfödda (Bunar, 2010). 

Integration som teoretiskt begrepp och det intersektionella perspektivet som är inriktat på 

lyckad integration, är viktigt då det kan bidra till inkludering i olika aspekter inom 

integrationsarbetet, då perspektivet skapar vägar för större dialog och samarbete mellan 

grupper och organisationer, och även för att kunna förstå kulturella identiteter utifrån etnicitet 

(de los Reyes & Mulinari, 2005). Mattsson (2015) påpekar att kulturella skillnader kan bidra 

till utanförskap och marginalisering för en viss grupp av samhället. Därför är det viktigt att 

belysa de bidragande orsakerna till ett “vi” och “dem” i ett samhälle, vilket gör enklare att 

förstå integration har avgörande roll för både individer med annan etnisk bakgrund och för 

majoritetssamhället. Annars på lång sikt kan detta ge upphov till strukturell diskriminering i 

form av exkludering av en viss målgrupp i samhället. Därmed är integration viktig för både 

nyanlända individer och majoritetsbefolkningen för att utesluta rasism och diskriminering i 

samhället.  

Som citaten illustrerar kan det konstateras att det inte bara är språkkunskaper som ligger till 

grund för att lära känna människor och vidare kunna integreras. Det finns önskemål om att 

samhället, i detta fall de svenskfödda individerna, ska försöka att ta kontakt med de nyanlända. 

Mycket tyder på att endast de nyanlända ska anpassa sig, men i själva fallet är det båda grupper 

som bör skapa möjlighet för interaktion. I det här fallet har skolan en viktig roll i att ha ett 

integrerande arbetssätt, det vill säga att förena svenskfödda ungdomar och nyanlända 

ungdomar – exempelvis genom skolaktiviteter. Därutöver bör skolan undvika sådana strukturer 

som kan segregera en målgrupp från en annan, det vill säga att inte separera nyanlända 
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ungdomar i en enhet och svenska födda i en annan enbart för att kunna upprätthålla en viss 

struktur. Det är istället viktigt att ha i åtanke att dessa strukturer kan medföra negativa 

konsvenser. Samhället bör även ha fler anpassade arenor för nyanlända och svenskfödda 

individer att mötas och integreras inom.  

I nästa tema beskrivs de förändringsbehov som kan minska eller leda till positiv påverkan 

beträffande psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar.  

  7.4 Förändringsbehov av samhällsinsatser utifrån ungdomarnas perspektiv  

Många av respondenterna beskrev att det finns brist på lärare i skolan. De anser att antalet 

elever i en klass, cirka 30, är för stort och att en enda lärare i klassrummet därför är en 

otillräcklig resurstilldelning då tiden inte räcker till för alla. Beträffande respondenternas 

önskemål kring förändringsbehov uppger de att skolan behöver anställa fler lärare; genom det 

blir det enklare att dela upp eleverna i olika klasser beroende på deras rådande språkkunskap. 

Enligt respondenterna kan elever därigenom även beviljas flera lektioner i sina scheman, något 

som i nuläget beskrivs som glest sett till antalet undervisningstillfällen. Den av ungdomarna 

upplevda problematiken är ett resultat av resursbrist i skolan. Denna brist har påverkat 

ungdomars psykiska mående negativt. Dessutom upplevs resursbristen i skolan som ett hinder 

för såväl deras inträde i arbetslivet som deras möjlighet till en ljusare framtid och att kunna 

komma in i det svenska samhället som fullvärdiga medborgare. 

 

För att skolan ska kunna få mer resurser krävs det ekonomiskt stöd från den strukturella makten. 

Det krävs också utökade resurser som är mer riktade mot nyanlända ungdomars integration, 

eftersom skolan har en avgörande roll för integrering av målgruppen. De problem som 

framkommer från respondenterna är inte något som enbart skolan kan åtgärda utan det krävs 

bestämmelser från den så kallade strukturella makten, socialpolitiken. Samhälleliga insatser är 

viktiga i samhället. Bland annat uppger Davidsson (2010) i sin forskning att socialpolitiken är 

ett av de politiska områden som har en avgörande roll när det gäller bland annat omsättning 

och fördelning av resurser i samhället som har betydelse för den enskilde. Vidare uppger 

Davidsson (2010) att den sociopolitiska maktutövningen kan upplevas som ett hinder för 

nyanlända beträffande anpassningen till det nya landet, vilket kan relatera till ungdomarnas 

upplevelse av skolans resursbrister, skolan behöver anställa fler lärare för att eleverna ska 

kunna ha utökad undervisning och även för att kunna bli placerad på sin språkkunskapsnivå. 

Därutöver uttrycks även av respondenterna att den strukturella maktutövningen har avgörande 

roll för ungdomarnas psykiska hälsa. När det gäller asylprocessen, upplevs den som 
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påfrestande av ungdomarna, vilket redan har nämnts. Således behövs en förbättring 

åstadkommas kring Migrationsverkets handläggningsprocess; det bör införas en gräns för hur 

lång väntetiden får vara mellan exempelvis registrering och första intervju samt mellan 

intervjun och asylbeskedet. Denna gränsdragning skulle kunna leda till en positiv psykisk hälsa 

hos de nyanlända ungdomarna. 

 

“Mitt önskemål är om skolan kan anordna olika klasser i förhållande till elevernas 

språkkunskap och anställa fler lärare för att kunna ha flera lektioner per dag” (Karim) 

 

Utifrån de flesta respondenternas beskrivning av skolan är den en viktig och trygg plats. 

Dessutom är skolan för dem en arena för att finna sociala kontakter med svenskfödda 

ungdomar. Dels för att kunna lära sig svenska snabbare och dels för att kunna integreras 

snabbare i det svenska samhället. Inom integrationsarbete kan intersektionalitetsperspektivet 

vara till hjälp och för att kunna minimera en etnocentrisk syn. På strukturell nivå kan 

intersektionalitetsperspektiv användas för att skapa vägar för större dialog och samarbete 

mellan grupper och organisationer, och även för att kunna förstå kulturella identiteter.  Till 

exempel bör olika yrkesgrupper inom olika myndigheter uppmärksamma de rådande kulturella 

skillnader som framkommer och att olika yrkesgrupper bör inhämta kunskap om hur olika 

kategorier samspelar och utvecklar relationer. Därtill samarbetar professionella aktörer för att 

kunna skapa hälsofrämjande förutsättningar och rehabiliterande insatser.  

 

Crul (2016) uppger i sin studie att den internationella migrationen har förändrat många städer 

och länder, vilket har lett till att den nya verkligheten nödvändiggör ett intersektionellt 

perspektiv inriktat på integration. Även Anthias (2013) uppger i sin artikel att det 

intersektionella perspektivet är effektivt för att kunna arbeta med olika sociala kategorier, 

särskilt inriktat på integration och mångfaldsfrågor, då det underlättar att tillhandahålla 

processer och mekanismer kring den flerdimensionella globala världen. På det sättet kan det 

ske förändringar i syfte att kunna skapa nya ramar och förutsättningar som kan främja en 

hälsosam integrationsprocess för målgruppen. 

 

Vissa av respondenterna uppgav att de har erfarenhet av psykisk ohälsa av olika anledningar 

och därmed har haft kontakt med psykologer, socialarbetare och andra professionella aktörer. 

Respondenternas upplevelse var dock att de professionella aktörerna inte förstår orsaken till 

deras psykiska ohälsa på grund av bristande kulturell medvetenhet. Wikström och Ahnlund 
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(2018) påpekar i sin studie att det finns bristande kulturspecifik kunskap om hur nyanlända mår 

i Sverige, särskilt beträffande psykisk ohälsa. På samma sätt påpekar Davidsson (2010) i sin 

forskning att det finns bristande kulturkompetens hos professionella aktörer, vilket medför 

svårigheter för målgruppen att erhålla passande stöd med avseende på deras specifika 

problemsituation. Denna förhöjda risk har i sin tur medfört ökade utmaningar för såväl hälso- 

och sjukvården som inom det sociala arbetsfältet.  Således står åtskilliga yrkesgrupper inför ett 

ökat behov av bättre anpassade insatser och större kunskap om målgruppen.  Med ökad kunskap 

menas att ha en större förståelse för målgruppens hinder i samhället på grund av kulturella och 

etniska skillnader och även ha kännedom om de olika utmaningar som målgruppen ställs inför 

i det nya landet, exempelvis asylprocessen och den långa handläggningstiden. Därtill belyses i 

den aktuella studiens resultat att integrationsprocessen kräver samhälleligt stöd i form av ökade 

resurser i skolor, samt en blandning av svenskfödda och nyanlända ungdomar i klassrummet 

och även i andra sammanhang.  

8. Diskussion  

  8.1 Sammanfattning av resultat  

I den aktuella studiens resultat visas att det finns åtskilliga mekanismer som kan föranleda den 

psykiska ohälsan. Utifrån respondenternas erfarenheter om psykisk ohälsa framgår att 

traumatiska upplevelser är stora bland annat beroende på hur de har haft det i hemlandet, 

erfarenheter under flykten samt vilka förutsättningar och utmaningar som väntas i det nya 

landet. Även asylproccesen har negativ påverkan beträffande ungdomars psykiska hälsa. 

Asylprocessen upplevs som “påfrestande”, då respondenterna påpekar att det dröjer tid tills 

man får besked och att efter väntetiden få avslag är “påfrestande”, då deras liv och framtid 

påverkas positivt av ett beviljat uppehållstillstånd. Dessutom framförde vissa av 

respondenterna att det är svårt då de inte har medvetenhet om sina rättigheter och att de inte 

förstår den byråkratiska processen som pågår i Migrationsverkets handläggningsprocess. 

Därtill uppger respondenterna att integrationen i en ny kultur och ett nytt samhälle är 

utmanande, då många av respondenterna har känt utanförskap till följd av språksvårigheter, då 

detta hindrar dem att lära känna nya människor och integreras med andra. Vissa av 

respondenterna uppgav även att det är utmanande att komma till ett nytt land med föräldrar då 

respondenterna menar att föräldrarna lägger mycket ansvar på ungdomen. Detta eftersom 

ungdomen behärskar det svenska språket snabbare än föräldrarna, vilket medför att ungdomen 

får en viktig roll i familjen som den som ska “ta hand om allting” till exempel tar ungdomen 
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ansvar för att ta kontakt med myndigheter. Ytterligare en mekanism som påverkar 

ungdomarnas psykiska mående negativt är den strukturella maktens resursfördelning. De flesta 

respondenter uppgav skolan som de går på inte tar hänsyn till elevernas språkkunskaper och att 

det finns brist på lärare. Antalet elever i en klass är cirka trettio och en enda lärare i 

klassrummet, gör att tiden inte räcker till alla. Bristande tillförda resurser på samhällsnivå utgör 

ett hinder för ungdomars språkutveckling, och deras självförverkligande. Respondenterna 

beskriver att de upplever “hopplöshet” då de inte ser en önskvärd progression utan istället blir 

kvar i samma klass i flera år, vilket i sin tur har påverkat ungdomars psykiska mående negativt. 

Sammantaget har ovanstående orsaker negativ påverkan beträffande målgruppens psykiska 

ohälsa.  

Insatser för att möjligen kunna se en förändring inom samhället och hos den berörda 

målgruppen krävs både på individ- och samhällsnivå. Individen har ett stort ansvar genom att 

ha en positiv inställning till integration. Dock kan en lyckad integration inte uppnås endast av 

individen utan samhälleliga insatser har likaså ett stort ansvar, i form av anpassade insatser och 

genom att utöka kunskap om målgruppen hos olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med 

nyanlända. Ökad kunskap om målgruppen gör det lättare att finna åtgärder för de specifika 

problemområdena. Till exempel leder ökad kulturkompetens till kännedom om olika 

inställningar till och egenskaper av psykisk ohälsa. Socialpolitiken har en avgörande roll 

beträffande de nyanländas mående och integration. Likaså har socialpolitiken en stor roll 

gällande fördelning och omsättning av resurser i samhället. Genom att samhället tar psykisk 

ohälsa bland nyanlända ungdomar på allvar och bearbetar detta med mål att skapa trygghet och 

plats för integration blir det möjligt för målgruppen att anpassa sig på ett snabbare sätt. Likaså 

är kunskap och förståelse för de olika orsaker som medför psykisk ohälsa hos målgruppen 

viktigt och det är viktigt att kunna skapa möjlighet till individens återhämtning.  

För att nyanlända ungdomar ska integreras krävs politiska åtgärder och ansvar från individen. 

För att utanförskap ska uteslutas har politiken en avgörande roll genom att tillföra bättre 

integrationsprocesser. För det första krävs åtgärder som kan minimera psykisk ohälsa, då 

psykisk ohälsa är en av de största orsakerna som hindrar nyanlända från integration och 

inkludering i samhället, och för det andra bättre rutiner kring Migrationsverkets 

handläggningsprocess till exempel bättre rutiner kring väntetiden.  
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  8.2 Avslutande diskussion  

Trots att Sverige är ett av de länder i världen som tar emot flest flyktingar sett till befolkningens 

storlek finns det alltjämt brister i kunskapen om vilka mekanismer som orsakar psykisk ohälsa 

hos personer som invandrar till Sverige. Det finns även brist på metoder som kan tillämpas 

beträffande psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar. Framförallt saknas studier som fokuserar 

på intervention i form av stödjande insatser som är specifika för nyanlända ungdomar.  

Resultaten i den aktuella studien visar att det finns åtskilliga orsaker som har påverkat ovan 

nämnda målgruppens psykiska ohälsa. Respondenterna uppgav att orsaken till psykisk ohälsa 

bland annat beror på hur de har haft det i hemlandet, erfarenheter under flykten samt vilka 

förutsättningar och utmaningar som väntas i det nya landet. Tidigare forskning har visat en hög 

förekomst av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression hos nyanlända 

ungdomar. Dessutom konstaterades utifrån annan tidigare forskning och utifrån den aktuella 

studiens resultat att det finns likhet i resultat som visar att de flesta professionella aktörer saknar 

kunskap om nyanlända ungdomar. Till exempel bristande kulturkompetens kan medföra 

svårigheter att kunna förstå orsaken till psykisk ohälsa hos målgruppen.  

Respondenterna beskriver sina upplevelser av psykisk ohälsa på olika sätt, de flesta av dem var 

inte benägna att tala om sin psykiska ohälsa i förhållandet till deras etniska tillhörighet och 

kön. Det vill säga att för de flesta är psykisk ohälsa något som man inte pratar öppet om utan 

det anses som “tabu”. Särskilt män ska inte vara öppna om att prata om psykiska ohälsa, män 

anses kunna klara av både fysiska och psykiska påfrestningar, detta perspektiv har en kulturell 

prägling. Det är viktigt för professionella aktörer i samhället, exempelvis för socialarbetare 

som kommer i kontakt med målgruppen bör ha kulturkompetens, det vill säga att ha kunskap 

om andra kulturer, för att kunna ge tillfredsställande stöd. Å ena sidan för att kunna förstå att 

det finns olika inställningar och uppfattning kring psykisk ohälsa hos målgruppen och å andra 

sidan bristande kulturkompetens kan medföra missförstånd för båda parter. Eftersom det finns 

olika perspektiv och uppfattning som målgruppen bär med sig som har prägel av respektive 

kulturella och traditionella aspekter. Därmed kan målgruppens perspektiv och uppfattningar 

upplevas som främmande i det svenska samhället, exempelvis för professionella aktörer såsom 

kuratorer. Således bristande kulturkompetens upplevas som ett hinder av professionella aktörer 

för att kunna hjälpa eller finna stöd för målgruppen, inte minst kan det även finnas missnöje 

hos målgruppen, vilket också kommer till uttryck hos vissa respondenter, då de upplevde att 

de inte blir förstådda och inte får tillräcklig hjälp eller stöd som de förväntar sig av 

professionella aktörer. Därför behövs det mer forskning och studier och att komma i kontakt 
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med målgruppen för att kunna inhämta kunskap och medvetenhet för kulturkompetens. Detta 

kan möjligtvis bidra till evidensbaserade insatser och till utökade resurser. Evidensbaserade 

praktiker kan leda till kunskapsutveckling för socialarbetare då EBP bygger både på realistiskt 

perspektiv och vetenskapligt säkerställd kunskap vid genomförandet. Inte minst 

evidensbaserad praktik tar hänsyn de etiska principerna såsom samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att skydda individen från skador och säkerställa 

individens integritet. Även i den aktuella studien tog hänsyn de ovan nämnda etiska principer, 

exempelvis innan intervjuer togs emot muntliga samtycke från respondenterna.  

Ytterligare en positiv effekt av kulturkompetens är att de yrkesprofessionella som kommer i 

kontakt med målgruppen kan tolka olika synvinklar och perspektiv som har präglats av 

kulturella och traditionella aspekter, för att vidare kunna ha överseende för det som 

framkommer i uttryck från målgruppens synvinkel. Inte minst kan kunskap och medvetenhet 

om målgruppen ge färdighet till yrkesprofessionella för att kunna agera och interagera och för 

att kunna förstå målgruppen bättre till exempel kan mer kunskap bidra till att kunna förstå 

varför nyanlända män inte är benägna att tala om sin psykiska ohälsa. Potentiellt kan 

vetenskapligt förankrade insatser bidra till mer hälsosamma levnadsvillkor för individer i ett 

samhälle. På motsvarande sätt skriver även Länsstyrelsen (2017) att det är viktigt att arbeta 

med generella och övergripande åtgärder som når alla för att undvika att ohälsa uppstår. Till 

exempel genom ökad kunskap om nyanländas hälsosituation i form av ökad forskning kan man 

finna insatser som är hälsofrämjande. Även Topor, Denhov och Bülow (2019) påpekar i sin 

artikels resultat att det behövs ökad kunskap om orsaken till nyanlända ungdomars psykiska 

ohälsa.  

Något som framkommer av respondenterna i utsagor är en känsla av utanförskap. Davidsson 

(2010) uppger i sin studie att utanförskap inte är något som generellt kan betraktas vara en 

önskvärd position, och att inget positivt kan komma ur tillståndet. Därför är det å ena sidan 

viktigt att den som befinner sig i utanförskap också måste kunna göra någonting åt saken. Å 

andra sidan kan inte enbart en ensam individ påverka sitt befinnande i utanförskap; i detta fall 

måste integrationspolitiken vara stödjande och tillhandahålla nödvändiga redskap. Även 

Montesino (2008) påpekar i sin studie att det svenska samhället brister i såväl integration som 

delaktighet för många av de nyanlända grupperna; därför behövs politiska åtgärder för att 

förebygga utanförskap. Möjlig lösning utifrån den aktuella studiens resultat är exempelvis att 

skapa en arena i form av föreningar eller olika aktiviteter. På det sättet kan ungdomarna skapa 
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sociala relationer med svenskfödda individer. Sådana åtgärder kan minimera psykisk ohälsa 

hos nyanlända ungdomar och bidra till lyckad integrering.  

Den strukturella resursfördelningen som råder i det svenska samhället har en bidragande roll i 

det här fallet för nyanlända ungdomars levnadsvillkor och utbildningsmöjlighet. Utifrån 

resultatet i föreliggande studie konstaterades att det råder bristande resurser på samhällsnivå i 

det här fallet. Istället för att främja språkutveckling utgör den skola som respondenterna går på 

ett hinder för deras språkutveckling, och därmed även för deras självförverkligande, vilket 

påverkar gruppens psykiska mående negativt. Många av respondenterna hade förväntningar 

innan de kom till Sverige att bilda en framtid genom att utbilda sig och skaffa sig arbete. 

Dessvärre lyckas de inte till följd av bristande resurser i skolan leva upp till de förväntningar 

de har haft. Istället känner de “hopplöshet” då de upplever att det inte finns tillräcklig möjlighet 

för att de ska kunna uppnå sina framtida drömmar och självförverkligande, vilket påverkar 

deras psykiska mående negativt.  

Något som har betonats starkt av respondenterna är asylprocessens väntetid, vilket denna 

studien anser vara viktigt att skapa rekommendationer om och att Migrationsverket ska ha i 

åtanke att nyanlända individer inte innehar mycket kunskap om Migrationsverkets 

handläggningssystem. Därför är det viktigt att nyanlända individer får tydlig och kontinuerlig 

information om sitt asylärende, även om asylprocessens olika steg i stort. Dessutom är det 

viktigt att det finns riktlinjer för hur lång väntetiden får vara mellan de olika handläggnings 

tillfällena, exempelvis mellan första intervjutillfället och asyl beskedet.  

Avslutningsvis som det formulerades i föreliggande studiens syfte och problemformulering var 

det av intresse att studera nyanlända ungdomars erfarenheter av psykisk ohälsa och vilken 

påverkan strukturer i samhället och samhällets insatser har beträffande ungdomars psykiska 

ohälsa och integrationsprocess. Därtill var det av intresse att även få ta del av ungdomars 

perspektiv kring eventuellt förändringsbehov med avseende på en lyckad integrationsprocess. 

Därför valdes en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt synsätt för att söka djupare förståelse 

för målgruppen i syfte att besvara syfte och frågeställningen. Undersökningen genomfördes i 

form av semistrukturerade intervjuer i en skola, där majoriteten av de nyanlända ungdomarna 

kunde påträffas. Respondenterna bestod av båda könen för att kunna ta del av varierande 

perspektiv av erfarenheter av psykisk ohälsa. Resultaten av den aktuella studien kring orsaken 

till och erfarenheten av psykisk ohälsa som respondenterna upplevde var i hög grad kopplade 

till skolans bristande resurser. Det vill säga att respondenterna påpekar att antalet elever i en 

klass är för stort – att en enda lärare i klassrummet är otillräckligt då dennes tidsresurser inte 
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är tillräckliga för att kunna hjälpa samtliga elever. Att anställa fler lärare är en möjlig lösning 

för att kunna dela in eleverna i olika klasser baserade på deras språkkunskapsnivåer. Eftersom 

studiens intervjuer genomfördes i en skolmiljö uppmärksammades i resultatet att upplevelsen 

av psykisk ohälsa hos ungdomarna främst kopplades till skolans resursbrister jämfört med 

andra tidigare nämnda orsaker. Därför anses det är svårt att kunna göra någon form av 

generaliserbarhet, då resultatet förmodligen hade sett annorlunda ut om intervjuerna 

genomförts i en annan kontext än just skolmiljön. Å ena sida belyses varierande orsaker till 

psykisk ohälsa hos målgruppen i föreliggande studies resultat genom att ta del av 

respondenternas erfarenheter av psykisk ohälsa. Därmed finns potential för överförbarhet av 

studiens resultat, då studien inkluderar varierande erfarenheter av psykisk ohälsa hos 

målgruppen som även kan förekomma i andra studiers resultat vilka genomförs utanför 

skolmiljö. Till exempel har föreliggande studiens resultat gällande asylprocessens utmaningar 

likheter med Montgomery och Foldspangs (2008) studie som genomfördes i Danmark. 

Föreliggande studie har även likheter med Guruge och Butts (2015) studie vilken genomfördes 

i Kanada. De uppger i sin artikels resultat att symtom på psykisk ohälsa påverkas negativt av 

asylansökansprocessen, då dessa flyktingars liv och framtid påverkas av ett eventuellt beviljat 

uppehållstillstånd. 

 Trots att föreliggande studie genomfördes med ett relativt fåtal respondenter har en 

övergripande förklaring till nyanlända ungdomars psykiska ohälsa visats och hur denna vidare 

kan påverka integrationen. Å andra sidan ger studiens resultat en tydlig antydan om vikten av 

att fortsätta studera ämnesområdet. Den aktuella studien har relevans för olika 

yrkesprofessionella. Kommuner som arbetar med integration kan exempelvis ha nytta av 

studien genom att ta del av dess resultat. Inte minst är studien till nytta för socialarbetare, 

exempelvis inom socionomutbildningen och på yrkesfältet för att därur inhämta kunskap om 

olika mekanismer vilka kan påverka målgruppens psykiska mående negativt, för att därigenom 

kunna bemöta och förstå nyanlända ungdomar bättre.  

Vidare forskning 

Under arbetet i föreliggande studie uppmärksammades en stor del av befintliga forskning 

fokuserar på ensamkommande barn. Immigrant populationen är stor och en bredare kunskap 

krävs för att kunna erbjuda rätt stöd. Ökad forskning krävs för att kunna erbjuda mer 

undervisning till studenter på socionomutbildningen relaterat till nyanlända ungdomars 

erfarenheter av psykisk ohälsa och integration i det svenska samhället. Integration är 

fortfarande svårpraktiserat och individer av annan etnisk bakgrund kategoriseras i stor 
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utsträckning i olika grupper. Ytterligare som kan anses problematiskt med integration kan till 

största del kopplas till ”vi-och-dom”-tänkandet, kategorisering, stereotypa föreställningar om 

“den andra”, utspridd rasism och diskriminering mot immigranter. Genom vidare forskning 

kring upplevelser av psykisk ohälsa relaterat till integration i en annan kontext än skolmiljö 

kan inhämtas en utökad förståelse för och kunskap om nyanlända individer utvinnas för att 

gagna vad som ytterligare krävs för en lyckad integration och hälsosam livsstil hos målgruppen. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev              

Nyanlända ungdomars upplevelser av psykisk ohälsa 

Vi är två studenter som utför ett examensarbete som är en del av utbildningen till socionom vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Syftet med studien är att undersöka och synliggöra nyanlända 

ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa. Vi är intresserade av dina tankar och erfarenheter 

kring att komma till ett nytt land, och vilka svårigheter som du möjligen har upplevt under din 

vistelse i Sverige. 

Vi önskar därför genomföra en intervju med dig som är mellan 18-21 år gammal. Det är 

frivilligt att delta och du väljer själv vilka frågor du vill svara på. Du kan även avbryta intervjun 

närsomhelst. 

De uppgifter som kommer fram under intervju kommer att anonymiseras och behandlas 

konfidentiellt. Resultaten kommer att presenteras på gruppnivå, det vill säga ingen enskild 

individ kommer att identifieras. Information om studien kan ges muntligt på följande språk 

Tigrinja, Arabiska, Amhariska och Engelska. 

Kontakta oss om du vill delta eller om du har några funderingar kring studien. Du är även 

välkommen att kontakta vår handledare vid eventuella frågor. 

Nancy Kanaan; naka1700@student.miun.se   

072 218 66 79 

Jordanos Yemane; jote1700@student.miun.se 

070 022 34 30 

Handledare; Caroline Östman, Universitetslektor vid institutionen för socialt arbete. 

Caroline.ostman@miun.se 

Vi tackar på förhand för din medverkan. 
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Bilaga 2 - Intervjuguiden 

Ursprung/Bakgrund 

Kan du berätta vem du är, ålder, ursprung? 

Hur länge har du gått i skolan i hemlandet? 

Har du tidigare arbetat i hemlandet? 

Hur länge har du bott i Sverige? 

Vill du dela med dig om orsaken till flykten till Sverige? 

Beskriv din tid i Sverige fram till (Permanent uppehållstillstånd) PUT? 

Hur upplevde du asylprocessen? 

Vad var svårt och utmanande under asylprocessen? 

Integration 

Beskriv din upplevelse och erfarenhet av ankomsten till Sverige? 

Vad tyckte du om mottagandet i Sverige? 

Vilka förväntningar hade du på Sverige? 

Hur ser du på ditt liv idag som nyanländ ungdom i Sverige? 

Hur ser din ekonomiska situation ut idag i Sverige? 

Hur ser din boendesituation ut i Sverige? 

Finns det något som påverkar dina levnadsvillkor idag i Sverige? 

Har du arbetserfarenhet i Sverige? I så fall vad och hur upplevde du det? 

Vad har fungerat bra just för att du ska komma in i samhället i Sverige? 

Vad har fungerat mindre bra? Har du upplevd något hinder? 

Finns det brister i det svenska samhället? 

Hur beskriver du skolan i Sverige? Vilka fördelar/nackdelar finns det med den svenska skolan? 

Mående/hälsa 

Hur beskriver du psykisk ohälsa utifrån din erfarenhet?  



 

 

Bär du med dig någon speciell händelse som har påverkat ditt mående?  

Hur ser du på ditt mående innan din ankomst till Sverige och efter? 

Har du någon gång mått dåligt av olika anledningar/skäl?  

Har du kommit i kontakt med någon professionell? T.ex. Kurator eller BUP? 

Vilken typ av hjälp hade du önskat att få? 

Har du tidigare kommit i kontakt med någon professionell 

Vilka utmaningar har du stött på i Sverige som även påverkat ditt mående negativt?  

Om du får jämföra vad har varit mest utmanande, att fly till ett främmande land eller att komma 

in i ett nytt samhälle? 

 Något du vill tillägga? 

  

 


