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Sammanfattning 

Nyanlända och invandrares hälsa har i flera studier visats vara sämre än 

normalpopulationens. Ungas hälsa är särskilt intressant då ungdomstiden är 

en tid då preventive insatser riktade mot psykisk ohälsa är särskilt potenta. 

Hur psykisk ohälsa konceptualiseras påverkar vårdsökande. Syftet var att 

extrahera material som gör det enklare för elevhälsa och vårdpersonal att 

förstå och hjälpa nyanlända ungdomar. Fokusgrupper och enskilda intervjuer 

genomfördes med sammanlagt 10 nyanlända ungdomar om hur de 

konceptualiserar psykisk ohälsa. Resultatet visade att ungdomarna har svårt 

att lita på svensk vård och vårdpersonal, men har samtidigt ett omfattande 

vårdbehov. Ungdomarna menar att den psykiska ohälsan uppkommer av den 

påfrestande situation de befinner sig i, och att ohälsan tar sig bade psykiska 

och somatiska uttryck i t.ex. självmordstankar och diffus värkproblematik. 

De har en holistisk syn på kropp och själ, och ser således psykisk och fysisk 

ohälsa som samma sak. Framtida forskning föreslås ha ett bredare underlag 

och titta närmre på länken mellan psykisk och somatisk hälsa hos 

målgruppen. Kliniska implikationer innefattar stabilisering av ungdomarnas 

livssituation för att kunna förbättra deras hälsa. 

Nyckelord: nyanlända ungdomar, psykisk ohälsa, hjälpsökande, holistisk syn, 

trauma, flykt 
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Inledning 

Sedan den arabiska våren inleddes i Tunisien 2010 och sedermera spred sig till sina 

grannländer har flyktingströmmarna till Europa ökat. Särskilt kommer flyktingar från Syrien, 

där protesterna inom kort ledde till ett inbördeskrig som fortfarande rasar när detta skrivs. 

Oroligheter i Afghanistan, Pakistan, Iran och Irak till följd av terrororganisationen IS framfart 

har drivit miljoner människor på flykt. År 2016 var hela 67,75 miljoner människor på flykt i 

världen, vilket är en historiskt hög siffra (UNHCR, 2017). En del av dessa har kommit till 

Sverige. 

Migration 

Sverige har historiskt sett varit ett land med generösa asyllagar, och har sedan 1930 

varit ett så kallat nettoinvandringsland; fler har invandrat än vad som utvandrat, bortsett från 

ett fåtal år på 1970-talet (Statistiska Centralbyrån, 2016). Alla som invandrat hit har inte 

tvingats fly, utan många har kommit som arbetskraftsinvandrare från Sydeuropa och Finland. 

Denna typ av invandring minskade efter sextiotalet. Sedan sjuttiotalet har invandringen 

huvudsakligen bestått av flyktingar som kommit stötvis i samband med krig och konflikter, 

till exempel från Chile vid militärkuppen 1973 (Migrationsverket, 2016b). Under 1990-talet 

kom ett stort antal flyktingar från forna Jugoslavien, där krig, terror och etnisk rensning 

gjorde att över 100 000 personer, huvudsakligen bosnier, fick asyl i Sverige 

(Migrationsverket, 2016b).  

Under 2014 ansökte ungefär 80 000 personer om asyl i Sverige och året därpå var 

siffran 160 000 asylsökande (Migrationsverket, 2015, 2016a; Tinghög, Arwidson, 

Sigvardsdotter, Malm, & Saboonchi, 2016). 2016 kom 28 939 asylsökande till Sverige vilket 

var en drastisk minskning från 2015 då 162 877 personer sökt asyl i Sverige 

(Migrationsverket, 2016a, 2017a). Riksdagen beslutade sig 2015 för att inskränka möjligheten 



NYANLÄNDA UNGDOMARS KONCEPTUALISERING AV PSYKISK OHÄLSA 4 
 

till permanent uppehållstillstånd vilket var en bidragande orsak till minskningen 

(Riksdagsförvaltningen, 2016). 

Personer som vistats i Sverige i 0-3 år räknas som nyanlända (Carlsson Stark & 

Hjertton, 2017; Regeringskansliet, 2000). Gruppen nyanlända kan alltså innefatta både 

asylsökande som ännu inte fått sitt skyddsbehov bedömt, flyktingar som lämnat sitt land på 

grund av hot eller andra migranter som kommit till Sverige av andra skäl än skyddsbehov. Nu 

för tiden räknar vissa även sådana omständigheter som ekonomisk utsatthet och 

klimatförändringar som tvingande anledningar till migration (Castles, Haas, & Miller, 2014).  

Efter migration startar en anpassningsprocess till det nya samhället. Anpassningen kan 

ske enligt olika modeller baserat på hur en person förhåller sig dels till sin ursprungskultur 

och dels till den nya kulturen (Castles et al., 2014). Hög grad av anpassning till den nya 

kulturen och ett förkastande av ursprungskulturen kallas för assimilation. Migranten ändrar 

sitt språk, sina levnadsvanor och sin grupptillhörighet för att passa in i samhället. Detta ställer 

höga krav på den enskilde och fråntar denne värdefulla identitetsskapande faktorer vilket 

innebär en stor påfrestning. En gradvis anpassning där migranten behåller sitt språk och sin 

grupptillhörighet men med målet att anpassa levnadsvanor till majoritetssamhället kallas för 

integration. Det vilar fortfarande ett stort ansvar på migranten och målet är att denne ska 

ändra sig, men majoritetssamhället har mer tolerans för skillnader än i den förra modellen.  

Multikulturalism är istället en modell som förlägger ansvaret för anpassning på 

majoritetssamhället. Olika subkulturer lever med sina egna levnadsvanor och språk och har 

full rätt och möjlighet att delta i alla samhällssfärer så länge de erkänner vissa värderingar. 

Multikulturalism erkänner kulturella gruppers rätt till sin existens och ställer istället krav på 

majoritetskulturen att anpassa sig. Den sista modellen för anpassning handlar om samhällen 

där varken migranten eller samhället anpassar sig utifrån kulturella skillnader, vilket leder till 

marginalisering. Marginalisering innebär att kulturskillnaderna gör det omöjligt för grupper 
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att delta i samhället på lika villkor (Castles et al., 2014). Utifrån ett integrationsperspektiv 

skall alla offentliga verksamheter klara av att ge rätt insats till varje person oavsett deras 

bakgrund (Lindencrona, Ekblad, & Blight, 2006). 

Nyanländas fysiska och psykiska hälsa 

FN ser hälsa som en mänsklig rättighet (FN, 1948) och Ottawa Charter for Health 

Promotion menar att det allmänna hälsotillståndet hos en befolkning bör främjas av politiska 

beslut som verkar för en jämlik hälsa (World Health Organization, 1986). Jämlik hälsa 

innebär att hälsa inte påverkas av vilken grupp i samhället en tillhör utan att alla individer har 

reell möjlighet att fatta goda hälsorelaterade beslut, samt har lika tillgång till vård och andra 

insatser för att bibehålla eller återfå hälsa (Andersson & Ejlertsson, 2009). World Health 

Organization (härefter förkortat WHO) har satt upp strävansmål för en jämlik folkhälsa som 

ska uppfyllas 2020 (World Health Organization, 1986).  

Hälsa definieras av WHO som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning" (World Health 

Organization, 1946). Definitionen kan kritiseras för att vara alltför vid och svår att mäta, men 

den fångar det faktum att hälsa är ett begrepp som innefattar en människas hela situation och 

inte begränsas till fysiska sjukdomstillstånd (Bäärnhielm, 2014; Carlsson Stark & Hjertton, 

2017).  

Psykisk hälsa innefattas av WHO:s hälsobegrepp och handlar då om ett välbefinnande, 

utöver frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. Psykisk ohälsa kan således definieras 

inte bara som närvaro av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning utan även som 

avsaknaden av psykiskt välbefinnande. Begreppet psykisk ohälsa rymmer i denna uppsats 

diagnosticerbara psykologiska svårigheter och avsaknaden av psykiskt välbefinnande. I den 

litteratur som presenteras definieras ohälsa vanligen utifrån diagnoser eller typ av symptom 

och information inhämtas oftast genom självskattningar. I de fall där det är relevant 
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presenteras vilken definition och datainsamling som använts. Flyktingar har i flertalet studier 

visats ha mer psykisk ohälsa än normalpopulationen, både i Sverige och internationellt 

(Bogic, Njoku, & Priebe, 2015; Sundvall, Edlund, & Transkulturellt centrum, 2012; Tinghög 

et al., 2016).  

2000-2005 gjordes Undersökning av levnadsförhållanden av Socialstyrelsen i Sverige. 

Där framkom att personer med utländsk härkomst rapporterade betydligt mer ohälsa än 

personer med svensk bakgrund (Socialstyrelsen, 2006). De som rapporterade allra sämst hälsa 

var personer födda utanför Europa. Dessa personer var tre till fyra gånger mer sannolika att 

skatta sin hälsa som dålig eller mycket dålig jämfört med personer med svensk bakgrund. 

Tydligast skillnader sågs i relation till subjektiv hälsa, minskad arbetsförmåga och fysiska 

nedsättningar, men också i ångestsymtom och nervositet (Socialstyrelsen, 2006). 

Röda Korset (Tinghög et al., 2016) har gjort en omfattande kartläggning av den 

psykiska ohälsan hos olika flyktinggrupper. Skillnaderna består i högre grad av ångest, 

depression och psykos samt högre suicidrisk hos flyktingar än hos normalpopulationen 

(Tinghög et al., 2016). De fann att 42,3% av de syriska asylsökande led av depression och 

ångest, 32% led av PTSD och 47,1% rapporterade lågt välbefinnande. I gruppen asylsökande 

från Eritrea/Somalia (som i den här studien lagts ihop) led 53% av depression och ångest, 

46% av PTSD och 58% rapporterade lågt välbefinnande.  

Även högre grad av exponering för traumatiska händelser utan att uppfylla 

symptomkriterierna för PTSD har påträffats (Sigvardsdotter, Vaez, Rydholm Hedman, & 

Saboonchi, 2016). Trots att flyktingar lider av psykisk ohälsa i högre omfattning än 

normalpopulationen söker och får de mindre psykisk vård (Bäärnhielm, 2014; Tinghög et al., 

2016). 

Utrikes födda har sämre hälsa än normalpopulationen, oavsett hälsostatus före 

migration, ursprungsland eller utbildningsnivå. Att vara invandrad har en unik negativ 
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påverkan på hälsan på så vis att en tid efter migration har hälsan försämrats och dödligheten 

ökat (Bäärnhielm, 2014; Castles et al., 2014; Lindencrona, Ekblad, & Hauff, 2008; Lunn, 

2016). Därför behövs en ökad förståelse av hur migration och post-migratorisk stress påverkar 

hälsa. Post-migratorisk stress innebär de påfrestningar som är kopplade till integrering och 

orientering i ett nytt samhälle efter en flytt mellan kulturer (Bäärnhielm, 2014; Castles et al., 

2014; Tinghög et al., 2016). Till post-migratorisk stress hör bland annat osäkerhet kring 

framtiden, där tiden i osäkerhet på ett tydligt sätt korrelerar med ohälsa, språkliga och 

kulturella svårigheter, förlust av ekonomiska och sociala resurser, men även rasism och 

diskriminering (Castles et al., 2014; Socialstyrelsen, 2009; Tinghög et al., 2016).  

Unga nyanländas psykiska ohälsa. 

Unga nyanländas psykiska ohälsa är av särskilt intresse. För det första finns större 

förändringsmöjligheter ju tidigare insatser ges, både i livet och i förloppet. Av de som i vuxen 

ålder lider av psykisk sjukdom har symptom eller svårigheter eller psykiska besvär funnits 

redan tidigt i mer än hälften av fallen (O’Connor, Boat, & Warner, 2009). 

Personer under 18 år är barn i juridisk mening, medan personer över 18 år är vuxna. 

Utvecklingspsykologiskt är det dock svårt att dra någon klar gräns mellan vuxenåldern och 

barndomen (Steinberg, 2010). Ungdomstiden hör både till den sena barndomen och den tidiga 

vuxenåldern och är en tid där personer lär sig att gradvis ta mer ansvar och förbereder sig för 

att gå in i en vuxenroll (Steinberg, 2010). Gymnasieskolans syfte är att förbereda för yrke 

eller högre studier och är en institution som förbereder för en vuxenroll. Därför kan elever vid 

gymnasieskolan anses vara ungdomar även om de är över 18 år gamla. 

Ungdomstiden är även under normala omständigheter en tid då förutsättningar för 

vuxenlivet grundläggs och där den unge behöver stöd för att kunna ta ansvar. Nyanlända 

ungdomar har minskat socialt stöd, antingen för att de anlänt till Sverige utan anhöriga 

(ensamkommande) eller för att familjen som system upplever stor stress (Lennéer-Axelson, 
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2010). Att ha stöd från familj och vänner under de första åren efter flykt har i flera studier 

visats ha stor betydelse för den psykiska hälsan hos flyktingar (Hjern, 2012; Socialstyrelsen, 

2009). Att sakna detta stöd ökar alltså risken för psykiska ohälsa, och barn- och 

flyktingungdomar är redan en kraftigt överrepresenterad grupp bland de barn som finns inom 

sluten barn- och ungdomspsykiatri (Hjern, 2012; Socialstyrelsen, 2009). 

Det offentliga har ett ansvar för alla barn och ungdomar. Artikel 24 i 

Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa utan 

åtskillnad och att det är statens skyldighet att säkerställa att barns hälsa inte försvagas till följd 

av samhällets behandling av dem (UNICEF, 1990). Ansvaret är förlagt på kommunerna 

genom elevhälsan (Socialstyrelsen et al., 2017). Detta ansvar är särskilt angeläget för unga 

med flera stora riskfaktorer för psykisk ohälsa och begränsat stöd i det egna nätverket 

(O’Connor et al., 2009). Elevhälsan står inför en viktig uppgift i att möta dessa elever med 

rätt insatser.  

Carlsson Stark & Hjertton (2017) har i sin uppsats undersökt omfattningen av den 

psykiska ohälsan hos nyanlända ungdomar på en gymnasieskola. De fann en ökad grad av 

ångest och sömnsvårigheter gentemot normalpopulationen. Samtidigt sökte denna grupp sig 

till elevhälsan i mindre utsträckning än normalpopulationen.  

Det sämre måendet hos de nyanlända ungdomarna kräver särskild uppmärksamhet. 

För att elevhälsan ska kunna ta sitt ansvar behövs ökad kunskap och förståelse för hur 

nyanlända ungdomar förstår psykisk ohälsa utifrån uppkomst, mening och vilka åtgärder som 

är lämpliga för att lindra den. 

Barnombudsmannen rapporterar om flyktingbarns upplevelser av flykt och post-

migratorisk stress. Under hösten 2015 genomförde Barnombudsmannen en undersökning 

bland 450 ensamkommande barn och unga. Majoriteten av dessa hade inte tillförordnats en 

god man och flera av dem hade nekats vård (somatisk, psykologisk och tandvård) på grund av 
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bristande kunskap om barnens rättigheter hos personal på flyktingboenden 

(Barnombudsmannen, 2016).  

Barnen lider av mycket oro och ångest kopplat till oavgjorda asylärenden. 

Osäkerheten om huruvida en får stanna eller kommer att utvisas gör barnen deprimerade och 

oroliga vilket får fysiska yttringar som sömn- och aptitrubbningar och psykiska yttringar som 

ångest, rusande tankar och självmordstankar med självmordsförsök (Barnombudsmannen, 

2016). Kopplingen till brister i mottagandet i Sverige är tydlig (Barnombudsmannen, 2016, 

2017). Barnombudsmannen vänder sig starkt emot att försvåra familjeåterförening, flytta unga 

personer mellan boenden inom landet och minska möjligheterna till en ordnad tillvaro i 

Sverige. Detta stämmer även med erfarenheter från traumabehandling som säger att 

bearbetning av traumatiska händelser är rådig först när miljön omkring den traumatiserade 

stabiliserats (Herman, 1997; James & Gilliland, 2017). Elevhälsans bild är att barnen även 

lider av omfattande somatisk hälsoproblematik, men anser trots det att den psykiska ohälsan 

är en mer central del i barnens lidande (Barnombudsmannen, 2017).  

Kulturella perspektiv på hälsa 

Begreppet kulturkompetens används av många som ett sätt att kvalitetssäkra vård till 

patienter med annan kulturell bakgrund än svensk (Bäärnhielm, 2014). Med kultur avses 

menings- och informationssystem inom en grupp vars syfte är att tillfredsställa människors 

behov av välmående och meningsfullhet, såväl som överlevnad och som överförs från 

föräldragenerationen till barn, mellan jämnåriga eller från samhällsinstitutioner (Botond, 

2017).  

Begreppet kulturkompetens är omstritt eftersom en otydlig definition av dess innebörd 

riskerar att leda till kulturrelativism (Bäärnhielm, 2014; Botond, 2017). Kulturrelativism 

innebär en exotifiering och kulturalisering av marginaliserade grupper och att deras problem 

inte tas på allvar. Det kan ske genom att symptom eller uttryck för psykisk ohälsa eller sociala 
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orättvisor bortförklaras som en kulturyttring (Castles et al., 2014). Bäärnhielm (2014) 

efterlyser istället en öppenhet och en undersökande attityd gentemot individer från andra 

grupper, att forskare använder ett så kallat emic-perspektiv som undersöker gruppers lokala 

begrepp, uppfattningar och meningsskapande.  

Utgångspunkten i ett emic-perspektiv är inte att minska kulturella skillnader genom 

assimilering eller integration utan att ge personer från olika kulturer tillgång till god vård 

(Bäärnhielm, 2014). Eftersom psykisk ohälsa är en anledning till att integrationsinsatser 

avbryts (Tinghög et al., 2016) behöver vården först möta varje person på ett sätt som ger den 

mest effektiva och mottagliga vården för just denne (Bäärnhielm, 2014).  

Schnittker, Freese, & Powell (2000) och Chen & Mak (2008) beskriver hur olika 

positioneringar i samhället mellan etniska grupper påverkar tilltron till den medicinska 

förklaringsmodellen för psykisk ohälsa och därför även tilltron till vården. Schnittker m.fl., 

(2000) tar upp flera olika vanliga förklaringsmodeller till psykisk ohälsa som kan vara mer 

eller mindre starkt förankrade hos olika grupper. De kan vara biologiska/genetiska 

förklaringsmodeller, sociala förklaringsmodeller, personlighetsmodeller och övernaturliga 

förklaringsmodeller. Stora skillnader i syn på hur psykiska besvär kan presenteras, förstås och 

vem som är ansvarig för att bistå, samt rena språksvårigheter kan leda till missförstånd och 

kommunikationssvårigheter, vilket kan leda till minskat förtroende för vården (Bäärnhielm, 

2014; Martin, 2009). Negativa föreställningar och dåliga erfarenheter av kontakt med vård i 

Sverige eller i hemlandet kan också utgöra ett hinder för den enskilde (Bäärnhielm, 2014).  

Martin (2009) beskriver i en studie iranska äldre migranters konceptualisering av hälsa 

som ett mer holistiskt begrepp än vad de möter i den västerländska biomedicinska modellen. 

De upplevde att själsliga delar av problemet undertrycks i den västerländska vården. 

Modellen inbegrep ett samband mellan hälsa på alla nivåer i en persons liv och inte begränsad 

till en fysisk åkomma. De iranska äldre var mycket skeptiska till att ta medicin och ville hellre 
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ha stödjande hjälp där de fick berätta om hela sina liv. Deras sätt att söka hjälp och beskriva 

sina problem ledde till att besvären inte togs på allvar av vårdpersonal. Informanterna hade 

över tid slutat söka hjälp och tappat tilltron till och respekten för västerländska läkare som 

inte tog sig tid att förstå och läka hela patientens liv. 

Sayed (2003) beskriver att somatisering är mer frekvent i arabiska och andra 

österländska kulturer. Dessa kollektivistiska kulturer med stark familjegemenskap skapar en 

annan syn på vem det är som lider av den psykiska ohälsan. I mötet med en individualistisk 

kultur och en arena som är starkt präglad av patientens rätt till privatliv kan krockar lätt ske. 

En situation som kan uppstå är att en familjemedlem kommer med patienten för att delta i 

terapin, ibland som förmyndare, översättare, stöd eller för att skydda familjehemligheter. 

Sayed (2003) beskriver att självet i arabiska kulturer ses som ett sammanflätat system av olika 

sinnestillstånd och att gränsen mellan självet och kroppen är mindre definierad än i 

västerländsk kultur.  

Det går alltså att se att olika kulturella konceptualiseringar av psykisk ohälsa påverkar 

både hjälpsökande och förståelse av problemet. Utifrån den bakgrunden blir det intressant att 

undersöka konceptualiseringen av psykisk ohälsa hos nyanlända. 

Syfte och frågeställning 

Flyktingar som kommer till Sverige lider av mer och svårare psykisk ohälsa än 

normalpopulationen, och Sverige står inför utmaningen att ta hand om sina nya medborgares 

ohälsa. Röda Korset efterlyser en djupgående kvalitativ studie av hur ohälsan uppfattas och 

förstås (Tinghög et al., 2016). Fysisk och psykisk hälsa är en mänsklig rättighet (FN, 1948) 

och staten ska verka för att säkerställa att adekvat vård ges till alla medborgare och att 

utjämna hälsoklyftor i samhället (World Health Organization, 1986). Att undersöka hur 

nyanlända ungdomar konceptualiserar psykisk ohälsa är därför av yttersta vikt då kunskap om 
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detta ökar den kulturella kompetensen och underlättar för elevhälsa och i förlängningen andra 

vårdinstanser att identifiera och således behandla psykisk ohälsa när den uppstår.  

Just unga nyanlända är en grupp med särskilt omfattande psykisk ohälsa. Eftersom 

grunden till framtida psykisk hälsa läggs i ungdomstiden är det en tid då insatser är särskilt 

lämpade (O’Connor et al., 2009). Att unga nyanlända söker mindre psykisk vård är därför 

extra oroande.  

Syftet med denna studie var att generera kunska för att öka kulturkompetensen hos de 

som är ansvariga för att behandla och förebygga psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar. 

Frågeställningen var hur unga nyanlända konceptualiserar psykisk ohälsas uppkomst, innehåll 

och möjlighet till att påverka den. Studien genomfördes i samarbete med elevhälsan på en 

gymnasieskola i ett samhälle i mellansverige.  

Metod 

Val av metod 

Syftet med studien var att undersöka förståelse och innehåll av ett abstrakt koncept 

som psykisk ohälsa. Eftersom forskningsfrågan kräver ett svar med fokus på innehåll och inte 

mängd eller prevalens valdes kvalitativ metod med ett explorativt förhållningssätt då det 

ämnades att kartlägga och utforska ett område. En vetenskapsfilosofisk fenomenologisk 

utgångspunkt antogs eftersom syftet var att beskriva essensen i ett fenomen genom 

informanternas egna föreställningar och upplevelser (Langemar, 2008). En induktiv tematisk 

analys genomfördes, då frågeställningen berör ett abstrakt fenomen och denna metod 

organiserar bred och abstrakt data på ett konkret och tydligt sätt. Braun och Clarke 

(Langemar, 2008) menar att metoden särskilt lämpar sig för nybörjare inom kvalitativ 

forskning, vilket båda författarna är.  
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Egen positionering 

För att vara öppen för vad materialet säger utan att låta egna intressen eller åsikter 

styra är det viktigt att forskaren gör en ansats att bortse från sina egna föreställningar och 

förutfattade meningar om ämnet eller gruppen och undviker att tillskriva tvetydiga repliker 

mening. Detta kallas för att sätta sig själv inom parentes, eller på engelska bracketing (Halkier 

& Torhell, 2010; Langemar, 2008; Martin, 2009; Wibeck, 2010). Denna ansats betyder inte 

att forskaren kommer att vara neutral och därför är det viktigt att medvetandegöra och vara 

transparent med sin egen positionering. Det gör att forskare kan hållas ansvariga av både sig 

själva och andra för hur deltagare tolkas och behandlas och på så vis undvika misstolkningar. 

Författarnas förförståelse och positionering inför denna studie redovisas som följer. 

Valet av område för studien styrdes av ett långvarigt intresse hos båda författarna för kultur 

och migration och hur dessa faktorer samspelar med psykisk hälsa. Författarna anser att ett 

generöst flyktingmottagande är viktigt och rimligt utifrån den rådande situationen i världen 

och att flyktingmottagande både är etiskt och moraliskt riktigt. 

Författarna närmade sig informanterna med begränsad insikt i deras kulturella 

bakgrund. Detta underlättade för författarna att vara naiva och inte låta förförståelse av 

kulturen påverka materialet. Samtidigt betydde författarnas begränsade kunskap 

att betydelsenyanser eller uttryck som bär mening riskerade att missas.   

Inför studien reflekterade författarna över genus utifrån förväntningen att majoriteten 

av informanterna skulle vara män och att båda författarna är kvinnor. Författarna ansåg inte 

att detta skulle påverka varken dem själva eller informanterna, detta då författarna skulle 

befinna sig i en forskarroll och informanterna är vana vid att möta kvinnor i profession, till 

exempel sina lärare.  

Utifrån tidigare forskning kring ämnet kulturskillnader i konceptualisering av psykisk 

ohälsa förväntades informanterna rapportera hög grad av somatisering (Barnombudsmannen, 
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2017; El-Rufaie, Al-Sabosy, Bener, & Abuzeid, 1999; Tinghög et al., 2016), det vill säga 

fysiska symptom utan påvisbart ursprung  (El-Rufaie et al., 1999). Det förväntades också 

finnas en länk mellan depression och psykos, utifrån resultaten i Tinghög et al. (2016). Det 

fanns också en vag föreställning om att informanterna kunde komma att beskriva 

psykossymptom utifrån religiösa eller andliga förklaringsmodeller (Schnittker et al., 2000).  

Eftersom studien ställde frågor om psykisk ohälsa är det ohjälpligt så att författarna, 

som psykologstudenter bär med sig förutfattade meningar om ämnet. I utformandet av 

frågeställningen reflekterades över hur författarna själva konceptualiserar psykisk ohälsa. 

Konceptualiseringen författarna har är att psykisk ohälsa är en samverkan mellan en biologisk 

predisposition, psykosociala sårbarhetsfaktorer, stress och inre föreställningar. Syftet med att 

medvetandegöra denna modell var att sätta den inom parentes, det vill säga att inte försöka 

passa in materialet i författarnas modell utan låta materialet träda frssam på ett organiskt sätt.  

En nyligen genomförd studie visar att det finns en hög prevalens av psykisk ohälsa 

inom målgruppen (Carlsson Stark & Hjertton, 2017). Inför mötet med informanterna var 

författarna förberedda på att de kunde lyfta känslomässigt svårt och tyngande innehåll. I 

studien blev det således viktigt att behålla en forskarroll. Forskarrollen innebär i detta fall inte 

att vara känslokall eller avstängd, men att inte gå in i en vårdande eller stödjande roll (Halkier 

& Torhell, 2010).  

Fokusgruppsintervjuer 

En metod som lämpar sig för att undersöka åsikter, upplevelser och förståelse inom en 

grupp är fokusgrupper (Halkier & Torhell, 2010; Wibeck, 2010). Fokusgrupper är en typ av 

kvalitativ intervju där deltagarna med varandra samtalar kring ämnesområden eller frågor som 

forskaren presenterar (Halkier & Torhell, 2010; Wibeck, 2010). Fokusgrupper förutsätter ett 

fenomenologiskt förhållningssätt och ett emic-perspektiv då den syftar till att undersöka och 

lyfta deltagarnas perspektiv och förståelse (Bäärnhielm, 2014; Halkier & Torhell, 2010; 
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Langemar, 2008; Wibeck, 2010). Metoden förlitar sig på socialpsykologiska fenomen som 

social kontroll och facilitering för att gruppens snarare än individens åsikt och mening ska 

komma fram (Halkier & Torhell, 2010; Wibeck, 2010). För att hela gruppens åsikt ska 

komma fram deltar forskaren som en moderator och fördelar vid behov ordet, ställer 

följdfrågor och ber om förtydligande (Halkier & Torhell, 2010; Wibeck, 2010).  

Rekrytering 

Rekryteringen skedde i samarbete med elevhälsan och lärare vid en gymnasieskola i 

mellansverige. Författarna fick träffa samtliga lärare på introduktionsprogrammet vid en av 

deras planeringsdagar och informerade dem muntligt och skriftligt om studien. Lärarna 

ombads dela ut en blankett om intresseanmälan för deltagande i studien till de elever de ansåg 

hade tillräckliga svenskakunskaper för att kunna delta.  

I intresseanmälan fanns information om hur intervjun skulle gå till, att intervjun skulle 

spelas in med ljud och bild, att inspelningen inte skulle visas för utomstående, samt att alla 

uppgifter skulle anonymiseras. De elever som eftersöktes skulle vara inflyttade till Sverige 

och ha tillräckligt goda språkkunskaper för att kunna genomföra intervjun på svenska med 

stöd av engelska och varandra. 

Intresseanmälan efterfrågade namn, kontaktuppgifter, ålder, ursprungsland som 

fritextfrågor, samt kön (man, kvinna, annat), pågående kontakt med psykiatrin och om en ville 

delta i intervjun som kryssfrågor (ja/nej). Lärarna lämnade de ifyllda intresseanmälningarna 

till elevhälsan varifrån vi hämtade dem. 

Lärarna informerades både muntligt och skriftligt att dela ut blanketten till alla som 

bedömdes ha tillräckliga språkkunskaper för att delta i intervjun. Trots detta var det ett fåtal 

lärare som inte genomförde administrationen på rätt sätt. Blanketter som kom in genom 

felaktig administration behölls i urvalsprocessen av två skäl, dels för att få tillräckligt många 
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respondenter från samma ursprungsland, och dels för att alla intresserade elever ändå inte blev 

utvalda att delta. På så sätt skyddades elevernas sekretess. 

Deltagare 

Totalt kom 70 intresseanmälningar in via elevhälsan till oss. 53 av dessa var pojkar, 23 

flickor, 4 uppgav inte kön. Av de totala svaren angav 25 personer att de ville delta i studien 

(21 pojkar, 4 flickor), 45 att de inte ville delta (33 pojkar, 10 flickor, 4 uppgav inte kön). 

Anmälningarna fördelat på land var Syrien 22 st (8 st ja), Afghanistan 23 st (8 st ja), Eritrea 

10 st (5 st ja), övriga länder 11 st (4 st ja), samt 4 stycken blanketter där land ej var uppgett (0 

st ja). Av flickorna ville 30,7 % delta, av pojkarna 39,6 %. 

Grupper bildades efterhand som blanketterna kom in. Grupperna baserades på 

ursprungsland eftersom grupper med mindre inomgruppsvariation genererar tydligare bild av 

populationens uppfattning (Halkier & Torhell, 2010; Wibeck, 2010). Två grupper med 

informanter från Afghanistan, två grupper med informanter från Syrien och en grupp med 

informanter från Eritrea bildades. De utvalda intresserade deltagarna ringdes upp och fick 

information om tid och plats för intervjun och fick muntligt bekräfta att de ville vara med i 

studien. I några fall skedde kontakt via sms. Alla uppringda ville delta. 

På grund av att flera av deltagarna kallades till möte med Migrationsverket eller med 

advokater med kort varsel fick flera intervjuer ställas in på grund av bristande 

deltagarunderlag. Slutligen genomfördes två fokusgruppsintervjuer, en med informanter från 

Syrien (n=3, medelålder 17,5 år) och en med informanter från Afghanistan (n=4, medelålder 

18 år). Totalt deltog sju informanter i fokusgrupperna. Alla dessa var pojkar. 

Utöver detta genomfördes tre enskilda intervjuer. En av informanterna var flicka. En 

informant från Syrien (ålder 18 år) och två informanter från Afghanistan (medelålder 18 år) 

deltog i enskilda intervjuer.  

Ingen informant uppgav att de hade kontakt med psykiatrin.  



NYANLÄNDA UNGDOMARS KONCEPTUALISERING AV PSYKISK OHÄLSA 17 
 

  



NYANLÄNDA UNGDOMARS KONCEPTUALISERING AV PSYKISK OHÄLSA 18 
 

Intervjumall 

I tematisk analys samlas materialet in så förutsättningslöst som möjligt (Langemar, 

2008). En intervjumall utarbetades i flera steg för att fånga de områden författarna ville belysa 

utan att bli styrande (Se bilaga 1). Det var viktigt för analysmetoden att intervjumallen gav 

utrymme för spontana yttringar och associationer och att den inte tvingade fram material. 

Enligt förfarandet i Wibeck (Wibeck, 2010) listades områden författarna ville belysa utifrån 

forskningsfrågan. Tre nyckelområden utkristalliserades; etiologi, innebörd och åtgärd. 

Etiologi berör frågor om den psykiska ohälsans uppkomst och ursprung. Innebörd berör 

frågor om vad psykisk ohälsa innebär, innehåller och vilken bakomliggande 

förklaringsmodell som används för att ge den mening. Åtgärd berör frågor om vem eller vad 

som kan hjälpa till att lindra, bota eller skydda mot psykisk ohälsa. Författarna svarade själva 

på dessa frågor. 

Efter att dessa områden tagits fram stämdes resultatet av mot befintliga intervjumallar. 

Med hjälp av författarnas handledare hittades Private Theories Interview (PTI) som är en 

kvalitativ intervju om konceptualisering av psykisk ohälsa som använts i forskning om 

patienters upplevelse av terapi och förståelse av psykisk ohälsa (Papadopoulou Nisser, 2007). 

PTI anpassades till frågeställningen, målgrupp och metod genom att koppla loss frågorna från 

den enskilde individen, förenkla språket och ta bort de delar av frågorna som inte var 

relevanta för frågeställningen. 

Öppningsfrågor, inledningsfrågor och övergångsfrågor lades till enligt den 

semistrukturerade intervju som presenteras i Wibeck (2010). Resultatet blev en anpassad 

version av PTI. 

Författarna bedömde att intervjumallen behövde provas ut, då detta var första gången 

författarna använde fokusgrupp som metod och handledarna inte hade någon tidigare 

erfarenhet av metoden. Den anpassade intervjumallen provades ut med en grupp bestående av 
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tre unga vuxna som rekryterats bland författarnas bekanta. Personer som valdes ut var inte 

psykologer eller psykologstudenter, detta för att få material som skiljde sig från författarnas 

egen uppfattning som är formad av utbildningen. Detta blev även en övning i bracketing.  

Alla informanter i testgruppen var födda i Sverige. Två av informanterna har vuxit upp 

i Centralasien. Valet av pilotgrupp berodde på tillgång.  

Efter testintervjun fick testdeltagarna lämna feedback på frågorna i sin helhet och 

särskilda formuleringar. Ändringar gjordes i enlighet med dessa förslag, samt utifrån 

författarnas egna reflektioner.  

Till de enskilda intervjuerna användes samma intervjumall, med några anpassningar 

(se Bilaga 2). Några formuleringar ändrades från plural till singular och förslag på följdfrågor 

lades till utifrån det som framkommit i fokusgruppsintervjuerna. Detta förfarande föreslås av 

Langemar (2008) 

Fokusgrupper - intervjuförfarande 

Intervjuerna genomfördes på skolan som är en bekant miljö för deltagarna. Att vara i 

en känd miljö skapar mer trygghet och öppenhet och minskar risken att deltagare drar sig ur 

(Halkier & Torhell, 2010; Wibeck, 2010). Intervjuerna förlades utanför skoltid för att lärare 

på skolan inte med säkerhet skulle kunna veta vilka elever som deltagit i studien och för att 

inte störa deltagarnas utbildning. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mikrofon och kamera för att senare 

transkriberas. Inspelningarna förvarades på lösenordsskyddad dator för att förhindra att 

utomstående av misstag fick tillgång till materialet. Efter avslutad analys togs inspelningarna 

bort. 

Under intervjun deltog en av författarna som moderator. Moderatorns uppgift var att 

presentera och vid behov förtydliga frågorna, att ställa följdfrågor och be om förtydligande av 

svaren, samt se till att ordet fördelades jämnt. Moderatorn informerade även om studiens 



NYANLÄNDA UNGDOMARS KONCEPTUALISERING AV PSYKISK OHÄLSA 20 
 

syfte, intervjuförfarandet, inomgruppssekretess, inspelning och möjligheten att avbryta. 

Information om möjligheten att kontakta elevhälsan på skolan om psykiskt lidande uppstått i 

samband med intervjun delgavs bade muntligt och skriftligt. Efter intervjun påmindes 

deltagarna återigen om detta. Den andre författaren deltog som sekreterare med uppgift att 

starta inspelningen, anteckna talarordning för att underlätta transkribering och se till att 

tidsramen respekterades. Detta arbetssätt rekommenderas av Wibeck (2010). Sekreteraren 

gavs också utrymme att fylla i med följdfrågor och att stötta sin kollega. Dessutom var båda 

författarna nybörjare på att genomföra fokusgruppsintervjuer, och var måna om att få med så 

mycket information som möjligt. Således antogs detta förfarande, då det alltid finns risk att 

moderatorn är fokuserad på sina frågor och missar viktiga ämnen som kommer upp, särskilt 

som nybörjare. Författarna växlade roller mellan intervjuerna för att minska risken att 

resultatet påverkas av en specifik intervjuare (Halkier & Torhell, 2010; Wibeck, 2010). 

Enskilda intervjuer 

Eftersom flera av fokusgruppsintervjuerna blev inställda fanns i slutet av 

datainsamlingen inte tillräckligt mycket material för att säkert kunna säga att materialet 

innehöll det vi ville undersöka. Därför beslutades det att även genomföra kompletterande 

enskilda intervjuer. Informanter rekryterades utifrån de som redan lämnat in intresseanmälan 

om att delta i fokusgrupper, men inte kommit med i fokusgrupperna. Informanter från samma 

länder som våra grupper ringdes upp på telefon och tillfrågades om de ville delta i en enskild 

intervju och informerades om inspelning och sekretess. Sammanlagt deltog tre informanter i 

enskilda intervjuer. På detta sätt erhölls även en kvinnlig informant i urvalet. Intervjuerna 

genomfördes på skolan. En av författarna deltog vid varje intervju. 

En sekundär vinst av de enskilda intervjuerna var att materialet från olika typer av 

intervjuer kunde jämföras. Ett överensstämmande material från olika intervjuförfaranden 

tyder på att innehållet inte påverkades av intervjuförfarandet och ökade studiens kvalitativa 
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generaliserbarhet (Langemar, 2008). De olika intervjuerna genererade material som både 

bekräftade och kompletterade varandra.  

I fokusgrupperna tog informanterna ibland hjälp av varandra när de hade svårt att hitta 

rätt ord. I vissa intervjuer användes översättningstjänst i mobiltelefon som hjälpmedel.  

Analys 

Induktiv tematisk analys valdes som analysmetod. Denna metod används för att 

förutsättningslöst organisera data i teman. Temana utgör sedan grunden för att skapa en teori 

som tydligt sammanfattar och ökar förståelsen för materialet som helhet. Eftersom syftet med 

studien var att utforska konceptualisering av psykisk ohälsa förväntades ett resultat med brett 

och djupt innehåll. Ett sådant material presenteras och förstås med fördel i teman (Langemar, 

2008). Tematisk Analys har en tydlig pragmatisk struktur som hjälper forskaren att sätta sin 

förförståelse inom parentes genom en textnära analysprocess. Därför ansågs Tematisk Analys 

vara den mest lämpade analysmetoden.  

Intervjuerna transkriberades på tredje nivån  vilket innebär att utfyllnadsord och längre 

pauser (mer än 3 sekunder) skrevs ut, men kortare pauser uteslöts, avbrutna ord och fel uttal 

av ord rättades(Halkier & Torhell, 2010). Detta tillvägagångssätt valdes eftersom syftet med 

intervjuerna var att analysera meningen i själva orden och inte underliggande 

socialpsykologiska fenomen som blir tydliga genom t.ex. tonfall, blickar eller pauser. Vid de 

tillfällen då det var svårt att uppfatta vad en informant sade lyssnade båda författarna 

tillsammans. I alla sådana fall kunde författarna enas om vad som sades. Vid tillfällen då det 

var svårt att avgöra vem som yttrat en mening användes den filminspelning som gjordes vid 

gruppintervjuerna. 

Materialet består av text och har analyserats språkligt. Informanternas begränsade 

svenskakunskaper gjorde vid vissa tillfällen materialet svårbearbetat. Vid de tillfällen 

oklarheter fanns gick båda författarna igenom materialet och kunde då tillsammans förstå vad 
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som avsågs. Vid ytterst få tillfällen gick det inte att förstå eller höra vad informanterna sade. 

Dessa få ord utelämnades ur resultatet. 

Hela analysen genomfördes av båda författarna tillsammans. Transkriberingen lästes 

igenom och yttringar som genererade information kopplat till frågeställningen markerades och 

fick en kod. Koden skrevs som en sammanfattning av innehållet. Till exempel kodades det 

meningsbärande stycket “[...] det för svårt när man säger när vi kom från andra länder och 

ser dom här människor går och går så bra med deras liv, och däremot vi har inte ens, när vi 

kom liksom till Sverige så hade inte vi mobiler, vi hade dåliga kläder, eller, såna saker så kan 

det spela mycket roll inte fattig eller rik men, eeh, hur samhället liksom omkring dig har 

liksom” som “Det är svårt när det går bra för andra omkring en och en själv inte har mobil 

och kläder”. Meningsbärande enheter kodades med hjälp av ett tillägg till Google Documents 

som tillät kodning i flera nivåer. På så vis kunde koder enkelt grupperas till kategorier, 

subteman och teman. Skriptet utvecklades av Mattias Larsson Sköld (Larsson Sköld, 2017). 

Kategoriseringen genomfördes genom att meningsbärande koder ordnades i kluster 

som uttrycker samma sak. Till exempel lades koderna “Att inte få välja vilken utbildning man 

vill gå kan leda till psykisk ohälsa” och “Att bli tvingad till något man inte vill gör att man 

mår dåligt” ihop till en kategori: “Att bli fråntagen agens”. Kategoriseringen styrdes av 

innehåll och mening. Vid oklarheter gick båda författarna tillsammans tillbaka till 

transkriberingen för att undersöka vad koden stod för. Författarna diskuterade innehållet tills 

konsensus nåddes och koden antingen kategoriserades i samma kategori, i en annan kategori 

eller bildade en ny kategori. Texten gicks igenom ett flertal gånger för att säkerställa att 

kategorierna var rätt organiserade. När alla koder kategoriserats lästes kategorierna igenom 

och en kort beskrivning av varje kategori skrevs.  

Med hjälp av beskrivningarna organiserades kategorier som handlade om olika 

aspekter av samma fenomen tillsammans. Dessa nya organiseringar kallas för subteman. 
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Exempelvis lades kategorin “Att bli fråntagen agens” ihop med “Obearbetade trauman” och 

“Yttre och inre press” till subtemat “Kontrollförlust”. När oklarheter uppstod användes 

samma förhållningssätt som i kategoriseringen, koderna lästes i sitt sammanhang i 

transkriberingen, kategoribeskrivningarna lästes och kategorins innehåll diskuterades av båda 

författarna tillsammans. Sedan relaterades kategorin till övriga kategorier hörande till 

subtemat. I vissa fall blev det då tydligt att kategorin hörde till ett annat subtema. Oftast 

förblev kategorin i samma subtema. En kort beskrivning av varje subtema skrevs och gavs 

namn som uttrycker dess innehåll.  

Subteman organiserades i sin tur enligt samma princip i större teman som kort 

beskrevs och fick ett beskrivande namn. Tema 1 som bestod av subtemana “Trygg frihet”, 

“Oro över att inte få stanna” och “Att bli insläppt i samhället” fick namnet “Fast i 

ingenmansland”.  

Temana relaterades sedan till varandra på ett liknande sätt och bildade teorin. Teorin 

blev således en sammanfattning och konkretisering av hela materialet.  

När analysen var klar genomfördes en member-check där informanterna ringdes upp 

och fick en beskrivning av vad studien kommit fram till. Informanterna fick svara på om de 

kände igen sig i beskrivningen. Alla informanter i studien kontaktades men visa gick ej att nå. 

Samtliga informanter som deltog i member-checken (5 informanter) kände igen sig i 

beskrivningen. 

Etiska överväganden 

Informerat samtycke inhämtades genom intresseanmälan. Möjlighet att dra tillbaka sitt 

samtycke informerades om i början av varje intervju. Konfidentialiteten skyddades genom att 

namn ändrades till siffror i transkriberingen och genom att intervjuerna genomfördes utanför 

skoltid. Resultatet redovisas på ett sådant sätt att ingen persons identitet kan röjas.  
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En beskrivning av studien lämnades in för etisk granskning till författarnas handledare 

och till universitetets ansvarige bedömare för forskningsetik i studentuppsatser. Studien 

bedömdes vara etiskt godtagbar. 

Resultat 

 

Figur 1: Resultatet organiserat i Subteman, Teman och Teori 

Kategoriseringen av materialet genererade en modell med 8 subteman. Dessa 

subteman organiserades i tre teman som utmynnade i en teori, se figur 1. Nedan presenteras 

varje tema och subtema med särskilt belysande citat. Avslutningsvis presenteras vår teori.  

Tema 1: Fast i ingenmansland 

Temat Fast i ingenmansland består av tre subteman och beskriver hur nyanlända 

ungdomar upplever sin tillvaro i Sverige. Temat rymmer ungdomarnas upplevelser av krig 
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och förtryck i hemlandet och den inverkan det haft på deras mående, men också motsatsen 

demokrati i Sverige och den frihet de beskriver att de upplever här. De beskriver hur bristen 

på trygghet och säkerhet gjort det omöjligt för dem att leva i sina hemländer och tvingat dem 

på flykt. Temat rymmer också oron inför att skickas tillbaka till hemlandet de flytt ifrån och 

hur de upplever att vänta på beslut. Såhär beskrev två ungdomar sina situationer: 

“I Afghanistan många problem och där krig och allt, och så… nu så nej det är inte 
krigen du kan bo där. Migrationen, allt… Och så dom det kan också en månaden du 
bor i Afghanistan, du kan inte. Du kan inte två dagar! Asså nej du kan ba åk du bara 
tillbaka och så du kan göra och jobba där. Det finns inte jobb! Det finns ingenting! 
Hur kan bor där? Dom bara tänker, nej tillbaka.” 
 
“Om man när man tänker på Afghanistan, eller sitt land, då blir man rädd, och om 
dom skickar mig tillbaka till Afghanistan, vad ska jag göra då?! Hur ska jag leva i 
Afghanistan? Det gör att man tänker negativ och man kan, en gång man tänker att 
jag kommer att ha svårt i framtiden, då går man på den här vägen och man kan inte 
ta slut på, tills man får ett lösning, och lösning är inte så lätt att man alla kan få, det 
är, det första, det största anledningen kan vara uppehållstillstånd att… när man får 
man blir lite… man blir lite säkrare, jag kommer och ha ett bra liv.” 
 

Ungdomarna beskriver minnen av traumatiska händelser, oro och osäkerhet kring 

framtiden och svårigheter att bli förstådd som den viktigaste orsaken till psykisk ohälsa. 

Namnet Fast i ingenmansland beskriver slitningen mellan att vara på en plats mellan landet 

en flytt ifrån, dit en inte vill tillbaka, och Sverige, landet en vill stanna i men inte tillåts 

komma in i. 

Här skildras även svårigheter i mötet med svenska myndigheter och system. 

Skildringar av kulturkrockar, osäkerhet rörande vart en vänder sig och bristande tillit till 

systemen i Sverige finns här.  

Subtema 1:1 – Trygg frihet. 

Subtemat Trygg frihet handlar om bristen på mänskliga rättigheter i hemlandet och 

förekomsten av dem i Sverige.  
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Informanterna menar att den trygghet och frihet de upplever i Sverige är en 

förutsättning för att kunna må bra och de förtryck de upplevt i sina hemländer som en 

bidragande orsak till psykisk ohälsa. Såhär beskriver en informant det: 

“Jag tycker att trygghet är det första anledningen som en person kan bli lite mår 
dåligt. Till exempel i Afghanistan och i andra asiatiska länder dom har inte så bra 
säkerhet och dom har inte så bra trygghet och möjlighet eftersom det hade varit 
nästa 30 årig krig där.” 
 

Informanterna beskriver hur de lidit svårt av bristen på mänskliga rättigheter i sina 

hemländer och hur mycket de uppskattar friheten det medför att alla i Sverige har rätt att 

uttrycka sin åsikt, välja vilken religion en vill tillhöra, gå i skolan, älska vem man vill och inte 

behöva dölja till exempel sin sexuella läggning. En av ungdomarna beskriver kontrasten 

mellan Sverige och sitt hemland Afghanistan: 

“Sverige har regler som visar att man har respekt mot varandra, och har rättigheter 
mot barn, kvinnor och… finns likheter mellan män och kvinnor men i Afghanistan 
där inte så. Där bor människor som är jättereligiösa och det inte är så regering som 
styr över samhället, där religion som styr över samhället, och man får inte leva hur 
man vill. Det är därför människorna har olika problem på det sätt. Och det är, det 
blir svår att leva i Afghanistan, för att man är tvungen att leva på det sätt som alla 
lever i samhället. För att man ska, man kan inte asså, byta religion, att göra 
någonting som man själv vill.” 
 

Informanterna tar ofta upp kvinnors svåra situation i sina hemländer som något väldigt 

negativt, som gör det svårt att leva där. De beskriver ett stort obehag över att till exempel se 

unga flickor giftas bort och lyfter upp Sveriges jämställdhet som något mycket positivt och 

hälsofrämjande. 

Subtema 1:2 – Oro över att inte få stanna. 
Oro över att inte få stanna handlar om hur asylprocessen bidrar till att skapa en 

ohållbar situation med en oerhörd stress för informanterna. De beskriver oron över att bli 

tvingade tillbaka till sina hemländer där de menar att det inte går att leva. Informanterna 

berättar om hur de våndas både över sitt eget men också sina vänners beslut om 

uppehållstillstånd och hur stressen ökar varje gång någon får avslag. Att vänta på beslut 
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beskriver de som den största anledningen till att de mår dåligt. Ovissheten om att kanske 

deporteras orsakar dem enormt lidande. En informant beskriver väntandet på sitt eget och sina 

vänners beslut på följande vis: 

“Och sen är det några som fick eller som får negativa besked eller negativa ja. Och 
det gör också att man mår dålig man tänker att för min kompis kom kommer negativ 
idag. Imorgon är det dags att komma negativt för mig eller imorgon är min tur. Det 
gör att också att man tänker negativ och man mår dålig.” 
 

Utöver väntan på beslut oroar de sig också för sina familjer som de antingen har kvar i 

hemlandet eller kommit ifrån under flykten. Ett fåtal av informanterna lever med sin familj i 

Sverige, några har kontakt med sin familj i hemländerna men flera har inte pratat med sin 

familj sedan de flydde.  

I subtemat ryms också informanternas frustration med politikernas indirekta ansvar för 

deras situation och integration. De önskar att politikerna skapar mötesplatser där flyktingar 

och svenskar kan mötas och de önskar att politikerna kan ta ett beslut om huruvida de får 

stanna. Informanterna har en stark tilltro till politikers förmåga, men är frustrerade över att de 

inte utnyttjar sitt mandat att göra mer och att de inte förstår hur allvarlig situationen är i 

hemlandet. Nedan beskriver en av informanterna hur den tänker kring politikernas ansvar: 

“Alltså vi afghaner sådär afghanska ungdomar. Alltså vi är väldigt hopplösa sådär 
för att alltså vi vet inte vad ska hända i framtiden. Sådär. Så att de flesta tror att de 
kommer att utvisas. Det är därför de är väldigt oroliga. Och jag tror att politiker kan 
göra någonting åt det. Antingen alltså de kan fortsätta utvisa och strunta i oss alltså 
strunta i hur vi mår. Eller börja att tänka att ta hand om oss sådär.” 
 

Subtema 1:3 – Bli insläppt i samhället. 
Subtemat Bli insläppt i samhället beskriver svårigheter i mötet med Sverige, det 

svenska samhället och svenskar. Här beskriver informanterna om hur de har svårt att 

kommunicera med svenskar, särskilt svenskar inom vårdapparaten eller elevhälsan, då 

informanterna upplever att de inte blir förstådda. Ofta beskriver informanterna hur svenskar 

tycker att uttryck för deras kultur är “fel”. Såhär säger en av ungdomarna: 
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“För att kulturkrockar är en av problem för att vi gör någonting på ett sätt men dom 
andra som ser oss, dom vet inte att det är vår kultur. De tänker att de gör fel eller de 
gör rätt men de vet inte om kultur, det är inte deras problem också heller. För att de 
vet inte. Vi som kommer till Sverige vi vet eller vi försöker att veta hur har ni så här 
för kultur och ja, men dom som ser oss då det är svårt för dom att dom förstår oss, 
att det är vår kultur, så här går det till i Afghanistan och i vårt land.” 
 

Denna inställning hos svenskar gör att ungdomarna drar sig för att söka vård då de 

upplevt att de inte blivit förstådda eller fått rätt hjälp. Detta leder till en känsla av ensamhet 

eller hopplöshet. De beskriver också att de har en ovana från sina hemländer om att tala om 

sitt psykiska mående och att de hellre söker praktiska lösningar eftersom de förlägger orsaken 

till sin psykiska ohälsa till yttre omständigheter. 

Informanterna beskriver också hur de har haft svårt att riktigt förstå hur den svenska 

vårdapparaten fungerar och att de till exempel fått träffa en sjuksköterska när de förväntat sig 

ett läkarbesök. Förväntningen på Sverige som ett land där allt fungerar och mötet med en 

ibland stressad och opersonlig vårdapparat bidrar också till en frustration och osäkerhet hos 

informanterna.  

Informanterna tar också upp sin kollektivistiska kultur och mötet med Sveriges väldigt 

individualistiska kultur som något som påverkar deras mående. De beskriver svenskar som 

osociala och ensamma, och beskriver äldreboenden som något helt fruktansvärt. De har svårt 

att förstå hur svenskar kan lämna sina föräldrar på äldreboenden och de blir frustrerade när 

svenskar bortförklarar det med att de inte har tid. 

Subtemat behandlar också informanternas möte med rasism i vardagen. De beskriver 

hur de blivit dåligt behandlade ute på stan och hur det får dem att känna sig ledsna och svaga. 

En informant beskriver hur den bemötts ute i offentligheten: 

“Mm det… om det är en problem som eh, hur behandlar, hur behandlas man i, vad 
heter det, i samhälle. Den också den… där man, ja, när… går man till tåg eller buss 
eller andra ställe, då om man behandlas dåligt då mår man dåligt.” 
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Tema 2: Upplevelse av hopplös situation 

Temat består av tre subteman: Överväldigande nedstämdhet, Kontrollförlust, och 

Uthärda vardagen. Här ryms till största delen ungdomarnas beskrivningar av hur deras dåliga 

mående tar sig uttryck i känslor, tankar, somatik, depressiva symptom samt 

katastrofscenarion. En av ungdomarna lyckas fånga in mycket av temat: 

“Ibland jag är ledsen och så det kommer ont huvudet mycket. Jag har på natten när 
också ont huvudet och så det kan inte så mycket sova. Och så ibland också det 
kommer min halva [visar på vänstra kroppshalvan] och så en vänster och så det 
kommer det kan inte funkar och så det kändes inte så mycket på natten mer.” 
 

Ungdomarna beskriver förlust av kontroll som en bidragande faktor till deras svåra 

situation. De beskriver att press från föräldrar och ens egna prestationskrav kan göra att en 

mår dåligt, och vilka tankar och känslor som kan uppstå då. De beskriver hur de gör för att 

själva handskas med sina problem, vilket ofta går ut på att på olika sätt lära sig att uthärda, till 

exempel distraktion. I temat ryms också känslor av maktlöshet i skolan, rädsla för sociala 

repressioner och påtvingat ansvar för sin familj som faktorer som bidrar till en upplevelse av 

sin situation som hopplös. 

Subtema 2:1 – Överväldigande nedstämdhet.  

Subtemat Överväldigande nedstämdhet är ett av de mer innehållsrika subtemana. Här 

beskriver ungdomarna de symptom på psykisk ohälsa som kan uppstå när en befinner sig i 

deras situation. De beskriver negativa tankar eller att tänka för mycket som synonymt med att 

må dåligt. De beskriver också känslor av ensamhet, ledsamhet, avund och ilska.  

Ett centralt tema är somatiska symptom. Ungdomarna beskriver hur de får huvudvärk, 

sömnsvårigheter, stress, koncentrationssvårigheter och i vissa fall partiell förlamning till följd 

av sitt dåliga mående. En av ungdomarna beskriver följande: 

“Det gör själv att man mår blir dålig alla dagar. Man blir dåligare och dålig sämre 
och sämre och sämre och man kan inte göra någonting då blir liksom problem för 
själva hjärnan och det, ja.” 
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Informanterna är mycket tydliga med att det är de trauman de upplevt samt den 

otroligt stressande situation de befinner sig i som orsakar det somatiska lidandet. Kopplingen 

mellan kropp och psyke är mycket tydlig. Särskilt huvudvärk och att inte orka göra saker 

förekommer ofta i ungdomarnas berättelser som en direkt följd av psykisk ohälsa.  

De beskriver också katastrofscenarion för obehandlad psykisk ohälsa, och dessa är 

oftast missbruk och/eller självmord. Flera av dem beskriver att de har eller har haft 

självmordstankar. Här är en informants tankar: 

“Och så det finns ibland jag tänker det bättre att sluta liven. Självdöda ibland jag 
tänker. Så jag göra nåntingen för självdöda. Det är så [ohörbart]. Alltså det kan 
inte, du kan inte tänker. Du här kan inte stanna och allt…” 

 
Subtema 2:2 – Kontrollförlust. 
Flera olika områden faller under detta subtema, till exempel skolprestationer, press 

från föräldrar, känsla av maktlöshet inför lärare, sociala repressioner, fråntagen agens och 

obearbetade upplevelser. Alla mynnar dock ut i en upplevelse av kontrollförlust.  

Skolprestationer kan upplevas som kontrollförlust då en kämpar för att få bra betyg 

men upplever att skolsystemet missgynnar en, eller att en tvingas gå om klasser för att lärarna 

inte anser att en är på rätt nivåFlera informanter beskriver lärares bedömningar som 

godtyckliga.  

Oro för att bli sviken av vänner, till exempel genom att dela sina problem med en 

kompis men att den sen pratar bakom ryggen på en upplevs också som en förlust av kontroll.  

Subtemat rymmer också auktoritära föräldrar, där ungdomar beskriver att de mår 

dåligt för att deras föräldrar bestämmer åt dem vilka fritidsintressen de får syssla med eller 

vad de ska studera. Även påtvingat ansvar för familjen är något ungdomarna beskriver i detta 

subtema: 

“Ibland alltså, alltså i min kultur är det så att de flesta familjer förlorar sin pappa 
sådär och det är pappan som försörjer familjen. Då så då hamnar allt ansvar på den 
störste sonen eller äldste sonen. Då blir han väldigt deprimerad men han kan inte 



NYANLÄNDA UNGDOMARS KONCEPTUALISERING AV PSYKISK OHÄLSA 31 
 

göra någonting åt det för att han måste försörja familjen. Då jobbar dom extra 
mycket sådära fast de mår inte så bra. De är tvungen sådär.” 
 

Utöver dessa faktorer benämns också obearbetade trauman som något som kan göra 

att en tappar kontrollen. Flera ungdomar beskriver att en måste “gå över” saker som hänt 

tidigare i sitt liv, och att om man inte gör det kan det “rinna över” och en kan må jättedåligt 

för småsaker. Här är en informants beskrivning: 

“Jag tänker såhär om det regnar och regn faller på på marken. Efter ett tag så är all 
vatten försvunnit dom har antingen sparat in i jorden eller under asfalt eller dom 
försvann. Men när dom är… om vi säger att det är… Jo om dom är i jorden liksom 
och då vill dom samlas, samlas, det regnar, det regnar, det regnar, dom samlas där 
nere så om du öppnar lite bara så kommer vattnet ut. Så är det med vissa människor. 
Dom får så mycket så att till slut liten sak kan påverka dom.” 
 

Subtema 2:3 – Uthärda vardagen. 
Subtemat Uthärda vardagen innehåller ungdomarnas sätt att stå ut med sina problem 

på egen hand. Centralt är att försöka distrahera sig så gott som möjligt, oftast med kompisar 

eller sport. Ungdomarna beskriver hur de försöker skjuta undan sina negativa tankar genom 

att ha roligt eller göra spännande saker: 

“Alltså när jag är med mina kompisar då försöker jag typ glömma bort alla problem 
sådär. Så när jag är med mina kompisar då är jag mycket, alltså ganska glad och 
försöker skoja och skratta och chilla bara.” 
 
“Om man har lite rolig, då kanske, om man har lite roligt eller om man försök att ta 
sig med ett lag eller kanske spela volleyboll, fotboll, att man har lite roligt, det gör 
också att det… det blir lite lättare för oss.” 
 

 En annan strategi som ungdomarna nämner är att försöka skaffa sig perspektiv på 

livet. Vissa berättar att de påminner sig själva om att värre saker har hänt och att det då blir 

lättare att ta sig genom mindre problem. Vissa ungdomar beskriver också hur de aktivt 

försöker glömma saker de varit med om som är för svåra att bära. 

De berättar också hur det är lättare att ha kontroll över sitt humör om en har ordning 

och reda på saker – sova ordentligt, äta ordentligt och så vidare.  
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Tema 3: Behov av omsorg 

Temat Behov av omsorg beskriver hjälpsökande, som hos vem och för vad 

informanterna söker hjälp, samt vad de anser sig behöva. Temat innehåller också 

ungdomarnas förståelse av vad olika hjälpinstanser gör, och vilken sorts hjälp som fungerar 

för vilka problem. Ungdomarna nämner huvudsakligen kuratorer på elevhälsan, vänner och 

familjehem som de en oftast vänder sig till vid behov.  

De flesta av ungdomarna anser att det är viktigt att prata med någon om sina problem, 

annars kan en lätt bli ensam och isolerad. Det är viktigt att en inte går och bär på för mycket 

själv, för då tänker en för mycket och det är aldrig bra. 

Liksom i tidigare teman finns här också motsatspar. Vissa av informanterna beskriver 

hur de inte söker hjälp och vilka anledningar som kan finnas till det. Här nämns också vänner, 

men istället som någon en inte söker hjälp hos, eftersom en inte vill göra dem ledsna. Ibland 

berättar de inte ens om sina utvisningsbeslut för varandra, för de vet att kompisarna kommer 

att bli ledsna och stressade. En informant säger såhär: 

“Jag fick avslag från migrationsverket, och jag berättade till ingen kompis, jag 
berättade bara till svensk familj, för att eh, jag visste att dom kommer bli ledsna och 
dom kommer inte att göra någonting, därför jag berättade inte till dem.” 

 
Subtema 3:1 – Aktiv problemanalys om hjälpsökande. 
Subtemat talar om hur ungdomarna hela tiden utvärderar var en kan söka hjälp, vilka 

olika problem som kräver olika hjälpare och varför det är viktigt att söka hjälp. Såhär säger en 

av ungdomarna: 

“Man delar sina problem, bara dom problem som handlar om sitt privata liv eller 
med familjen annars så om det är något annat problem då kanske kan man inte tycka 
dela det med sin familj. Då är det det bäst att man delar det med sin kompis eller 
vem som kan hitta ett lösning på det.” 
 

Ungdomarna lyfter ofta att det är viktigt att prata om sina problem, då en annars 

riskerar isolering på grund av ensamhet, depression eller stress. De nämner kuratorn, vänner 

och familjehem som de en helst vänder sig till för att prata. De nämner också familj (föräldrar 
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och syskon), men att dessa kanske inte alltid är rätt personer att be om hjälp. Olika problem 

kräver olika hjälpare, förklarar de.  

I subtemat ryms också motsatsparet till hjälpsökande; att inte söka hjälp. Här berättar 

ungdomarna om hur de inte söker hjälp då de upplever att ingen kan hjälpa dem. Förklaringar 

till det är främst att de ser sina problem som olösliga, det finns ingen lösning eller praktisk 

hjälp som skulle kunna underlätta för dem. De beskriver också att personerna runt omkring 

dem saknar kompetens för att hjälpa dem med deras problem. De berättar också att de sökt 

hjälp men inte fått rätt hjälp eller tillräcklig hjälp, och därför drar sig för att söka igen.  

Denna ständiga process av att utvärdera sitt problem, vilka möjligheter till hjälp som 

finns och huruvida det är lönt att söka dem gör att subtemat bäst sammanfattas som Aktiv 

problemanalys om hjälpsökande. Här är en informants målande beskrivning av hur den 

upplever hjälpinsatser i Sverige: 

“När vi började Sverige, då är många som frågar ‘vad har du för problem här?’ 
Men den, ingen som kan hitta en lösning för att vi får inte liksom, tillräcklig hjälp. 
Jag har god man, jag har social, jag har migrationsverket, jag har kommuner, jag 
har skolor, men alla dom frågar mig: vad har du för problem? Alla vet att jag har 
såhär problem men ingen kan hjälpa mig. När, jag pratar med social, jag säger om 
mig själv. När jag pratar med social, då säger dom att det är migrationsverket som 
kan hjälpa till. Jag ber om hjälp för dig. Och när jag pratar med migrationsverket 
säger dem att regering eller riksdagen är det som bestämmer och har, vi kan inte 
göra ingenting. Sen när jag har pratat med politiker här också i skolan, då dom 
säger att ‘nej, det är regering och riksdagen som kan hjälpa till, jag kan be om hjälp 
bara’. Och det här problem för att vi kan dela med vår problem, men vi får inte 
lösning. Det gör att, det är jättestort… och jag tycker att den här problem är med 
alla, jag som pratade med mina kompisar, alla dem sa det att… jag berättade alla 
mina problem till min social och god man och migrationsverket, men ingen är det 
som hjälper mig. Den här problemet är det som alla afghaner har. Alla i Sverige.” 

 
Subtema 3:2 – Önskan om stöd. 

I kategorin Önskan om stöd ryms både icke tillgodosedda och tillgodosedda 

hjälpbehov. Huvudsakligen kretsar hjälpbehoven kring emotionellt stöd och närhet, att få dela 

sina problem med andra, ha tillitsfulla relationer, känna sig delaktig och att känna sig 

förstådd. I den här kategorin blir det tydligt att boendeform och familjesituation påverkar 
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mycket. Att bo på vuxenboende menar ungdomarna gör att en saknar denna typ av stöd och 

ungdomarna som bor där mår mycket dåligt. En av ungdomarna beskriver: 

“Ungdomar som bor i vuxenboendet, dom mår jättedåligt. Dom kommer inte ofta till 
skolan för dom mår jättedåligt och dom har olika problem. Till exempel, dom fick 
avslag eller dom tänker att vi har inget jobb och kanske familjen, deras familj, 
behöver pengar men dom kan inte göra något. Dom sitter bara i boendet och gör 
ingenting.” 
 

Att vara ensam, mobbad eller utanför nämner ungdomarna som något som gör att en 

kan må dåligt. Att ha vänner och kontakter är viktigt för att må bra. Att skapa goda 

vänskapsrelationer i Sverige menar de också skulle kunna förbättra hälsan.  

Det är viktigt för informanterna att veta att hjälpande instanser “bryr sig på riktigt” för 

att kunna ta den till sig. Flera av ungdomarna nämner att de är osäkra på huruvida kuratorer 

eller psykologer verkligen bryr sig eller förstår dem, vilket gör att de känner sig skeptiska till 

att söka hjälp hos dem. I samband med detta nämner de att de hellre söker hjälp hos landsmän 

då de delar upplevelser, och alltså förstår varandra bättre. En av ungdomarna uttrycker sig 

såhär: 

“Som jag kommer pratar med kurator om det här, hon vet inte hur, hon vet inte hur 
är det med vår kultur, eller hur vi gör liksom. Så hon vet, hon har inte… erfarenhet 
eller, det som kan hjälpa mig med. Så det är helt fel att gå dit, man måste hitta någon 
som kanske varit i Syrien.” 
 

Teori: Hela personen i svår utsatthet 

Teorin innehåller tre teman med totalt åtta subteman. Dessa subteman rymmer 

tillsammans 33 kategorier. Tillsammans bildar de tre temana teorin Hela personen i svår 

utsatthet. Hela personen i svår utsatthet beskriver bäst informanternas konceptualisering av 

psykisk ohälsa. Deras förklaringsmodeller kretsar huvudsakligen kring yttre 

påverkansfaktorer som mänskliga rättigheter, huruvida en har uppehållstillstånd eller inte, 

samhälle och rasism och förlust av kontroll. Känslor och tankar beskrivs som reaktioner på 

yttre påverkansfaktorer. Ibland beskrivs hur vissa personer som inte bearbetat trauman kan 

“rinna över”.  
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Psykisk ohälsa ses som något som inte är skilt vare sig från yttre omständigheter eller 

somatiska symptom. Detta sätt att se på hälsa kan kallas för en holistisk syn.  

I teorin Hela personen i svår utsatthet ryms också informanternas svårigheter att söka 

hjälp. Ofta upplever de att deras problem antingen är olösliga, eller att det inte finns någon att 

tillgå som kan ge dem rätt hjälp. Ofta är den hjälp de söker praktisk, och det de menar skulle 

hjälpa mest är ett uppehållstillstånd, vilket ingen kan ge dem.  

Allt detta gör att informanterna upplever sig övergivna, ensamma och hjälplösa. De 

saknar ofta vuxna omkring sig som kan hjälpa dem, och i de fall vuxna finns hjälper de inte 

tillräckligt; huvudproblemet, att de saknar uppehållstillstånd, kvarstår.  

Hela personen är en lika mycket kroppslig, social och psykisk varelse. Ungdomarnas 

beskrivningar av vad psykisk ohälsa innebär och innehåller sammanfattas alltså bäst med 

Hela personen i svår utsatthet. 

Diskussion 

Resultatet visar på en konceptualisering av psykisk ohälsa som beroende av yttre 

påverkansfaktorer. Dessa yttre faktorer skapar svår stress. Hit hör stress kopplad till 

traumatiska händelser före flykt, brist på mänskliga rättigheter, osäkerhet i asylprocessen, 

integration i samhället och ansvar för familj. Även vardaglig stress som att hinna med skolan 

och att vilja passa in i samhället bidrar. Stressen tar sig både psykologiska uttryck 

(nedstämdhet, oro, ångest och tankar), somatiska uttryck (huvudvärk, sömnsvårigheter, 

aptitrubbningar och i ett fall partiell förlamning), och sociala uttryck (t ex att dra sig undan). 

För att hantera sin psykiska ohälsa använder ungdomarna olika copingstrategier. Främst 

använder de distraktion. De använder också i begränsad utsträckning emotionellt stöd från 

kompisar, familj, kurator och familjehem. Här finns stora individuella skillnader baserat på 

boendesituation. Alla efterfrågar praktiska lösningar på de situationer som skapar stress och 

upplever stor frustration över den ansvarsförvirring och ansvarsförskjutning som råder.  
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Utifrån resultatet konstateras att nyanlända ungdomar verkar se somatiska symptom, 

yttre stressorer och psykisk ohälsa som tillhörande samma koncept. Dessa delar är alltså i 

ungdomarnas konceptualisering olika sidor av samma företeelse och bildar en holistisk syn på 

hälsa. 

Holistisk syn 

Utifrån tidigare forskning och vad elevhälsan kommunicerat förväntades det att det 

inom gruppen skulle finnas en begränsad förståelse av begreppet psykisk ohälsa. Populationen 

söker oftare hjälp för diffus värk eller sömnsvårigheter än för psykisk ohälsa 

(Barnombudsmannen, 2016; Carlsson Stark & Hjertton, 2017; Tinghög et al., 2016) vilket har 

tolkats som att de inte anser att deras lidande är psykiskt (Altweck, Marshall, Ferenczi, & 

Lefringhausen, 2015; Sheikh & Furnham, 2000).  

Materialet visar istället på en mycket medveten koppling mellan somatiska och 

psykiska tillstånd och en integrerad syn på kropp och psyke. Kopplingen liknar den som 

presenteras i Martin (2009) där psykisk hälsa inte förstås som något som är skilt från kroppen 

utan som en aspekt av hela personens välmående. Denna integrerade syn på hälsa är ett 

uttryck för synen på självet som ett sammanflätat system av olika sinnestillstånd. Denna syn 

på självet beskrivs också hos Sayed (2003) och El-Rufaie et al. (1999). Psykisk ohälsa 

beskrivs som något som påverkar och påverkas av hela livet.  

Gruppen söker alltså mer somatisk vård både utifrån ökad somatisk problematik 

(Barnombudsmannen, 2016) men resultatet indikerar att gruppen även uttrycker ett behov av 

psykologisk vård och socialt stöd när de söker för diffus värk.  

Att somatisk och psykisk hälsa är relaterat stöds av Linton (2013). Det är dock oklart 

hur den länken ser ut (Linton, 2013). I informanternas föreställningsvärld är den somatiska 

smärtan en följd av det psykiska lidandet som i sin tur är en följd av den utsatta situation de 

befinner sig i. För informanterna är att söka somatisk vård, psykiatrisk vård eller sociala 
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insatser inte nödvändigtvis olika saker eftersom hälsobegreppet är sammanflätat. Detta stöds 

av Martin (2009) som beskriver att en sådan konceptualisering medför en förväntan på att 

även somatisk vård ska ge ett bemötande av hela människans situation och inte begränsas till 

det fysiska uttrycket. I möten med vården som är fokuserad på att diagnosticera fysiska 

orsaker och fysisk behandling upplever personer med en holistisk konceptualisering att 

problemet inte utforskas och tas på tillräckligt allvar vilket leder till minskat förtroende för 

vården (Martin, 2009). Förtroende och allians är en viktig faktor för att behandling ska vara 

framgångsrik (Cabaniss, 2011).  

Trauma 

Informanterna beskriver många svåra trauman från tiden före flykten. Traumatiska 

händelser som dessa slår sönder människors tilltro till andra och världen som en trygg plats. 

Det leder till ett konstant stresspåslag (Herman, 1997; James & Gilliland, 2017). 

Informanterna beskriver hur de återtraumatiseras av bemötandet de får i Sverige, genom att 

vara fast i ingenmanslandet mellan att tillhöra Sverige med uppehållstillstånd och väntan på 

att bli utvisad. Denna ovisshet leder till en omfattande stress, oro och ångest inför framtiden. 

Längre tid med osäker asylstatus har också visats korrelera med sämre psykisk hälsa för andra 

flyktinggrupper (Hjern, 2012).  

Traumabehandling börjar alltid med att skapa en trygg och stabil situation omkring 

personen, så att tillräckligt med andrum för att kunna bearbeta händelsen kan uppstå (Herman, 

1997). Utan uppehållstillstånd, fortfarande fast i det beskrivna ingenmanslandet, kan det antas 

vara omöjligt att skapa ett sådant andrum. Traumat pågår fortfarande för de som väntar på sitt 

uppehållstillstånd (Hjern, 2012). Bilden som rapporteras i litteraturen liknar den som 

framträder i materialet och pekar på att det är svårt att hjälpa nyanlända ungdomar med 

psykologiska tillstånd innan situationen har stabiliserats genom att till exempel få ett 
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uppehållstillstånd (Barnombudsmannen, 2017; James & Gilliland, 2017; Tinghög et al., 

2016). 

Resultatet beskriver också vilka copingstrategier som ungdomarna använder. 

Distraktion återkommer och lyfts av flera som ett sätt att må bättre. Distraktion ses ofta som 

ett flyktbeteende för att undvika att konfronteras med en obehaglig situation (Beck, 2011). 

Distraktion kan dock tillåta ett andrum i en situation med begränsade möjligheter att påverka 

stressorer, och kan då vara ett adaptivt förhållningssätt eftersom det tillåter individen att 

mobilisera kraft att ta sig igenom den svåra situationen (James & Gilliland, 2017; Lennéer-

Axelson, 2010).  

Rasism och bemötande 

Flera av informanterna berättar om hur de utsatts för rasism. De beskriver hur de 

känner sig ledsna och svaga när de behandlas illa på grund av sin etnicitet. De talar om att bli 

dåligt bemötta av svenskar, ibland på grund av okunskap och ibland på grund av ren ovilja. 

Informanterna förstår att det är svårt för svenskar att förstå dem, men upplever samtidigt en 

stor frustration över att andra inte anstränger sig alls för att förstå deras kulturella bakgrund 

och deras erfarenheter före och under flykt, när de själva anstränger sig för att förstå hur 

Sverige fungerar. Tinghög et al. (2016) visar att nyanlända som upplever kommunikationen 

mellan dem själva och svenskar som problemfylld lider av särskilt mycket psykisk ohälsa, 

oavsett om det är depression/ångest, PTSD eller lågt välbefinnande. 

Tinghög et al. (2016) och Hjern (2012) visar båda att bli utsatt för rasism och 

diskriminering försämrar den psykiska hälsan hos nyanlända och invandrade. Hjern (2012) 

beskriver diskriminering som en kronisk stress där den diskriminerade personen hela tiden 

förväntar sig att få ett negativt bemötande från sin omgivning. Studien rapporterar också att 

invandrare som upplever sig diskriminerade rapporterar psykisk ohälsa två gånger så ofta som 

andra invandrare. Detta stöds ytterligare av Paradies (2006). I en sammanställning av 138 
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vetenskapliga studier om självrapporterad upplevelse av rasism och fysisk och mental hälsa 

visas en stark koppling mellan rasism och dålig hälsa. Huvudsakligen mental hälsa korrelerar 

med upplevd rasism. Longitudinella studier i sammanställningen visar också att upplevd 

rasism förekommer dålig hälsa, vilket stärker resultatet.  

Hjern (2012) menar också att stress på grund av diskriminering och rasism kan öka 

risken för att drabbas av psykos. Detta har observerats i studier gjorda på immigranter i 

Storbritannien, Holland och Danmark, och i Sverige är immigranter och barn till immigranter 

inlagda på sjukhus på grund av schizofreni och andra psykoser två till tre gånger så ofta som 

andra (Hjern, 2012). 

Detta bemötande från svenskar, särskilt inom vårdapparaten, har skapat en känsla av 

misstro för den svenska vården hos informantgruppen. Denna brist på tillit till den svenska 

vårdapparaten och upplevelsen av att inte bli förstådd utgör en betydande barriär till vård.  

Psykossjukdomar och symptom 

Psykossjukdomar och psykossymptom kom inte fram i någon intervju. Detta skilde sig 

från vad som förväntats, eftersom tidigare forskning sett en hög prevalens av psykossymptom 

hos nyanlända och invandrade (Hjern, 2012; Lindencrona et al., 2008; Sigvardsdotter et al., 

2016; Sundvall et al., 2012; Tinghög et al., 2016). Till exempel har personer från Iran, Irak 

m.fl. samt Afrika en signifikant högre risk än jämförelsegruppen (män och kvinnor födda i 

Sverige) att vårdas för schizofreni (Lindencrona et al., 2006). 

En förklaring till att psykossjukdomar inte nämns kan vara att informanterna inte ser 

psykos som tillhörande samma område som annan psykisk ohälsa, utan har andra 

förklaringsmodeller. Till exempel är andliga förklaringsmodeller till psykossymptom vanligt 

förekommande i andra studier (Altweck et al., 2015; Bäärnhielm, 2014; Sheikh & Furnham, 

2000).  
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En ytterligare förklaring är att intervjumallen inte innehåller några explicita frågor om 

psykos, vilket kan innebära att informanterna inte kom att tänka på det i intervjusituationen, 

eller att de inte ville ta upp det själva på grund av kulturella tabun eller andra orsaker okända 

för författarna.  

En annan trolig förklaringsmodell är att psykotiska personer inte befinner sig i skolan, 

och att ämnet därmed inte aktualiseras för informanterna. Både Hjern (2012) och 

Socialstyrelsen (2009) visar att nyanlända ungdomar och barn är överrepresenterade i 

slutenvården. Det är troligt att de ungdomar som har psykossymptom återfinns bland dessa.  

Inre förklaringsmodeller 

En biologisk förklaringsmodell till psykiska ohälsa saknas helt och även andra inre 

faktorer verkar vara av underordnad betydelse för informanterna. Det är möjligt att detta är en 

del av en kulturell skillnad i konceptualisering. Avsaknaden av en biologisk förklaringsmodell 

skulle också kunna vara en mognadsfråga. Det är möjligt att ungdomar i åldern 16-19 ännu 

inte utvecklat den typen av förklaringar för psykisk ohälsa. (Armstrong, Hill, & Secker, 2000) 

undersökte hur 145 ungdomar i gymnasieåldern i Skottland uppfattade psykisk ohälsa. Hos 

dem fanns vissa inre förklaringsmodeller, till exempel att dåligt självförtroende kan leda till 

psykisk ohälsa, men de yttre förklaringsmodellerna (nära relationer, känsla av trygghet) var 

övervägande. Att göra en jämförelse av deltagarna i denna studie och i Armstrong et al. 

(2000) är svårt, då studierna är väldigt olika och ungdomarna i respektive studier skiljer sig på 

nästan alla sätt förutom ålder. Det kan dock vara värt att vidare undersöka vilka 

förklaringsmodeller för psykisk ohälsa ungdomar har. 

En annan möjlig förklaring till att tonvikten ligger på yttre förklaringsmodeller kan 

vara att informanternas nuvarande situation är så överväldigande beroende av yttre faktorer 

(till exempel asylprocessen) att dess påverkan på den psykiska hälsan skymmer andra 

perspektiv. Schnittker et al. (2000) stödjer en syn där biologiska förklaringsmodeller tonas ner 
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vid högre grad av situationell och social stress. Detta bekräftar Barnombudsmannens och 

Röda Korsets rapporter om att just flyktingmottagande och asylstatus är den viktigaste 

påverkansfaktorn för nyanlända ungas psykiska hälsa (Barnombudsmannen, 2017; Tinghög et 

al., 2016). För att förbättra hälsan måste situationen förbättras, vilket för dessa ungdomar 

betyder en tryggad framtid. Detta ligger i linje med vedertagna principer inom 

traumabehandling, där första prioritet måste vara att skapa en trygg och stabil situation för 

individen, innan behandling kan ske (Herman, 1997; James & Gilliland, 2017).  

Kliniska implikationer 

Stabil situation. 

Den viktigaste kliniska implikationen utifrån resultatet är att alla samhällsinstanser bör 

samverka för att skapa en stabil och trygg miljö kring nyanlända ungdomar 

(Barnombudsmannen, 2017; Herman, 1997; James & Gilliland, 2017).  

Vad ungdomarna själva främst efterfrågar är förkortad väntetid på asylbesked. 

Ungdomarna har stark tilltro till Sveriges demokratiska system och tror på att engagemang 

från vanliga medborgare kan påverka myndigheter. Beslutsfattare har ett ansvar i 

asylprocessen att vara tydliga i sin kommunikation och rättvisa i sina bedömningar, men 

medborgare har också ett ansvar att påverka sina beslutsfattare.  

Ungdomarna är också bekymrade över sin boendesituation. Ungdomar bör först och 

främst inte bo på vuxenboende. Ungdomar som fyller 18 år bör inte behöva flytta till 

vuxenboende utan få finnas kvar i sin skola och sin närmiljö. Detta stöds av 

Barnombudsmannen (2017). På boendena bör det finnas stabila vuxna som kan stödja 

emotionellt och hjälpa till praktiskt med frågor som rör vardagslivet och asylprocessen. 

Denna personal bör få handledning. Fler ungdomar bör bo i familjehem och även familjehem 

bör få tillgång till handledning. 
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Även skolmiljön kan bli mer stabil genom tydlig kommunikation om förväntningar 

och förutsättningar. 

Socialtjänsten. 

Informanterna är ibland ovilliga att berätta om sin familjesituation för vårdpersonal, 

till exempel kuratorn, av rädsla för att bli omhändertagna av socialtjänsten. En viktig uppgift 

är att öka förtroendet för socialtjänsten och tydliggöra för ungdomarna vad socialtjänstens 

uppdrag är. Det är av stor vikt att synen på socialtjänsten som ett hot förändras för att 

dessa unga ska få tillgång till de resurser och stöd som socialtjänsten kan innebära. Detta är 

ett uppdrag för all personal som möter dessa ungdomar. Det är också viktigt att anställda vid 

socialtjänsten reflekterar över hur de bemöter och bedömer individer ur gruppen och utvecklar 

en förståelse för hur de på ett kulturellt informerat sätt kan bistå ungdomar med behov utan att 

ta ifrån dem nätverket. 

Utveckla copingstrategier. 

Distraktion används på ett medvetet sätt för att minska risken för att hamna i missbruk 

eller begå självmord. Inom detta område kan elevhälsan stödja befintliga copingstrategier och 

lära ut alternativa strategier. Att arrangera aktiviteter som tillåter en distraktion kan också vara 

ett sätt att inbjuda till gemenskap med svenskfödda elever. 

Informanterna beskriver också att vänner är viktiga för att må bättre och att det är 

lättare att be om hjälp för andra än för sig själv. Här kan elevhälsan bidra med stöd åt de 

personer som fungerar som stöd åt andra.  

Vård och elevhälsa.  

Personal inom elevhälsan bör reflektera över hur de kan öka elevernas tillit. Ett sätt att 

visa att personal “bryr sig på riktigt” är att engagera sig för att förändra den påfrestande 

situation som gruppen lever i och att stötta ungdomarna i sitt eget engagemang. 
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En medvetenhet om ungdomarnas holistiska syn kan hjälpa elevhälsa och övrig 

vårdpersonal som möter denna grupp att bemöta sina patienter på ett kulturellt informerat sätt 

genom att till exempel ta sig tid att ställa frågor även om psykisk hälsa och om de önskar 

hjälp på andra områden (Bäärnhielm, 2014; Botond, 2017). Samverkan mellan olika 

professioner kan underlätta detta förhållningssätt. 

Vården får idag ersättning utifrån prestation vilket innebär att flera enskilda besök 

genererar mer pengar till organisationen (Jacobson, 2007). En sådan vård försvårar för 

grupper som har en mer sammanhållen förståelse av hälsa då de inte vill söka flera gånger för 

vad de anser är samma problem (Martin, 2009) och är alltså ett hinder för uppfyllandet av 

Ottawa-överenskommelsen om jämlik vård (World Health Organization, 1986).  

Övriga. 

Informanterna efterfrågar också mötesplatser mellan svenskar och nyanlända. Det 

finns goda möjligheter att skapa en sådan mötesplats inom skolmiljön där svenskfödda och 

invandrade elever får möjlighet att lära känna varandra i en känd miljö. 

Metoddiskussion 

Resultatet kan anses ha hög kvalitativ validitet då det ligger i linje med tidigare 

forskning, deltagarna känner igen sig i teorin och studien bidrar till en fördjupad förståelse av 

fältet (Langemar, 2008). 

Urvalet begränsades till elever på en skola vilket medförde att informanter som inte 

går i skolan uteslöts. Beslutet att enbart inkludera elever på skolan som informanter berodde 

på tillgång och på möjligheten att få en språkbedömning då tolk inte fanns att tillgå. 

Språkbarriärer kan trots det ha begränsat studien. Det är inte säkert att alla som kunnat delta i 

intervjun förstod de skriftliga instruktionerna. Alla informanter som deltog gjorde sig 

förstådda och förstår svenska, men det är möjligt att vi gått miste om språkliga nyanser. 
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Intresseanmälan nämner psykisk ohälsa. Det är viktigt att vara transparent om vad 

materialet ska användas till (Vetenskapsrådet, 2002), men det är möjligt att informationen 

skapade en förförståelse som styrde materialet (Halkier & Torhell, 2010; Wibeck, 2010).  

Intervjumallen utformades för att vara öppen och förutsättningslös vilket medförde en 

risk att områden som är av vikt för frågeställningen missades. Att inte styra materialet ansågs 

vara en viktigare princip och därför valdes detta förhållningssätt (Halkier & Torhell, 2010; 

Wibeck, 2010).  

Det är osäkert om hela urvalsgruppen nåddes av intresseanmälan. Några lärare 

administrerade blanketten felaktigt, andra lärare administrerade den inte alls och flera av 

lärarna lämnade inte in blanketten inom den överenskomna tiden, trots påminnelser. Ett 

alternativt tillvägagångssätt hade varit att informera urvalsgruppen om studien muntligt. Det 

hade gett mer kontroll över rekryteringsprocessen och på ett ännu bättre sätt skyddat 

konfidentialiteten.  

Det är möjligt att självselektion gjort att deltagarna inte är representativa för 

populationen. Att deltagarna upplevde kontroll över sitt deltagande och att deltagande var helt 

frivilligt ansågs överväga (Vetenskapsrådet, 2002). Ett relativt litet antal av urvalsgruppen 

valde att delta. Materialet ligger dock i linje med vad andra studier rapporterar (Altweck et al., 

2015; Bogic et al., 2015; Schnittker et al., 2000; Sigvardsdotter et al., 2016; Tinghög et al., 

2016) vilket ökar tillförlitligheten i resultatet (Langemar, 2008).  

Flickor är underrepresenterade i studien av flera anledningar, bland annat för att 

flickor är underrepresenterade bland asylsökande (Migrationsverket, 2016a, 2017a, 2017b). 

Dessutom har fler flickor än pojkar tackat nej till att delta. På blanketten om medverkan 

framgick inte att intervjuerna skulle genomföras i könssegregerade grupper vilket kan ha 

bidragit till att flickor tackat nej. Alla intervjuer har dock lyft flickor som särskilt utsatt grupp. 
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Praktiska begränsningar gjorde att endast två fokusgruppsintervjuer genomfördes. Det 

påverkade omfånget av materialet. För att kompensera genomfördes även enskilda intervjuer. 

En möjlighet hade varit att bara genomföra enskilda intervjuer för att lättare kunna anpassa 

oss efter informanternas behov.  

Att begränsa urvalet till elever på skolan underlättade skapandet av grupper där 

deltagarna kände till varandra. Detta leder till större trygghet och öppenhet, och att social 

kontroll och facilitering fungerar på ett mer förutsägbart sätt än i nybildade grupper (Halkier 

& Torhell, 2010; Wibeck, 2010). Då fokusgrupper bygger på social kontroll och facilitering 

finns en risk att deltagarna inte yttrar sig fritt då gruppens kontroll verkar hindrande. I 

intervjuerna märktes inte detta. Överensstämmelse mellan de båda intervjumetoderna tyder på 

att social kontroll inte hindrat yttringar att komma fram och ökar materialets tillförlitlighet. 

Det är dock möjligt att personer valt att inte delta på grund av rädsla för repressalier från 

gruppen.  

Fokusgrupper bör vara homogena för att materialet ska bli tydligt (Wibeck, 2010). 

Därför genomfördes enbart intervjuer med tillräckligt många informanter från samma land. 

Detta gjorde att villiga informanter valdes bort. Endast två länder representeras i studien, 

Syrien och Afghanistan. Personer med ursprung i dessa länder utgör en majoritet av 

nyanlända (Migrationsverket, 2016a, 2017a, 2017b) så de är av särskilt intresse, men de utgör 

inte hela gruppen nyanlända ungdomar. Det begränsar studiens generaliserbarhet. 

I tematisk analys kan materialet organiseras på olika sätt. Analysen har utgått från 

frågeställningen och har gjorts på ett textnära sätt. Författarna har analyserat materialet 

tillsammans med en öppen diskussion. Analysen har diskuterats med handledare, och 

antingen motiverats eller reviderats utifrån deras förslag. Därför anses analysen vara valid.   
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Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har fastställt fyra etiska huvudkrav på forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informanterna informerades skriftligt i rekryteringen och muntligt i samband med intervjun 

om studiens syfte och tillvägagångssätt. På så vis uppfylldes informationskravet. 

Informanterna fick frivilligt anmäla sig om de ville vara med och fick möjlighet att 

avböja medverkan när vi ringde upp för att bjuda in till intervjun. I inledningen av intervjun 

informerades alla deltagare om att de hade rätt att avbryta. På så vis uppfylldes 

samtyckeskravet. Materialet har bara använts i forskning i denna studie. På så vis uppfylldes 

nyttjandekravet.  

I materialet har namn på informanterna inte tagits med, intervjuerna har förlagts 

utanför lektionstid och informanterna har informerats om att de inte får berätta vad någon 

annan i gruppen sagt i intervjun. Rekryteringen genomfördes så att lärarna på skolan inte 

skulle kunna avgöra vem som deltagit i studien. På så vis uppfylldes konfidentialitetskravet.  

Efter studiens avslutande förstördes transkriberingar och inspelningar, samt de 

inkomna intresseanmälningarna. Detta begränsar möjligheten att granska vårt resultat, men då 

det saknas rutiner för att hantera material från studentuppsatser på ett säkert sätt prioriteras 

konfidentialiteten och nyttjandekravet. Örebro Universitet föreslås utveckla rutiner för att 

spara material från studentuppsatser på ett etiskt godtagbart sätt. 

Informanterna befinner sig i en utsatt situation. Det kan leda till att de delar mer än de 

egentligen skulle velat. Tydlig information i både tal och skrift har delgetts om vilken roll 

författarna har och vad materialet ska användas till. De har även hänvisats till kuratorn vid 

behov av stöd och bearbetning av vad som kommer upp. 

Informanterna beskriver ett påtagligt och omfattande lidande. Inför detta har 

författarna upplevt det påfrestande att sätta terapeutrollen inom parentes. Detta var särskilt 
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svårt när informanterna talade om bristande tillit till institutionaliserade hjälpare som 

kuratorn, vilka författarna i egenskap av framtida vårdpersonal identifierar sig med, och när 

de beskrev akut psykisk ohälsa såsom egna aktuella självmordstankar. Vägledande i 

bemötandet var (Halkier & Torhell, 2010) som beskriver att även om forskarrollen kräver 

distans till materialet bör forskaren ha ett medmänskligt och varmt bemötande gentemot den 

intervjuade, inom en viss gräns. I början och slutet av varje intervju hänvisades till elevhälsan 

för att tydliggöra möjligheten att få hjälp med psykisk ohälsa. Författarna hade också stor 

hjälp av varandra att hantera känslor som väcktes. 

Båda författarna är födda i Sverige och har begränsad förkunskap om informanternas 

kultur. Det ökade möjligheten att närma sig materialet förutsättningslöst. Dock är det viktigt 

att vara medveten om de maktstrukturer som finns i samhället där svenskfödda personer är en 

privilegierad grupp i relation till invandrade rasifierade personer (Bäärnhielm, 2014; Hjern, 

2012; Paradies, 2006). För att undvika exotifiering och kulturrelativism har en ansträngning 

gjorts för att behålla ett emic-perspektiv och undersöka informanternas egen uppfattning 

genom att använda öppna frågor, ställa följdfrågor och be om klargöranden. Vid varje intervju 

gavs möjlighet i slutet att korrigera eller fylla på sina svar. En member-check genomfördes 

också för att säkerställa emic-perspektivet.  

Framtida forskning 

Några förslag på framtida forskning innefattar metodologiska förändringar utifrån 

författarnas erfarenheter av att genomföra denna studie. Till dessa hör att genomföra 

rekryteringen genom att gå ut i klassrummen och muntligt informera berörda elever och att 

enbart genomföra enskilda intervjuer. Framtida forskning med den här gruppen bör använda 

tolk. 

Framtida forskning bör fokusera särskilt på grupper som inte representeras här för att 

även deras rätt till jämlik hälsa och behov av en effektiv och kulturellt kompetent vård ska 
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tillgodoses. Studier med större variation gällande ursprungsländer och migrationsorsak skulle 

också bredda förståelsen för nyanlända ungdomar. Elevhälsan har särskilt lyft elever som 

anhöriginvandrat från Thailand som en intressant grupp som får lite uppmärksamhet i 

forskning. Resultatet är inte representativt för dem. Även flickors representation saknas.  

Utifrån fynden i denna studie finns det flera områden att titta närmare på i framtida 

forskning. Ett sådant område är sambandet mellan somatiska symptom och psykisk hälsa hos 

nyanlända. Hur detta samband ser ut och vad det har för implikationer för den nyanlända 

populationen är ett mycket intressant område. 

Ett annat intressant område är konceptualisering och förståelse av psykossymptom hos 

den nyanlända populationen, vilket saknas i denna studie. För att undersöka detta föreslås att 

en liknande studie genomförs med urval från slutenvården. 

Gruppen rapporterar en tydlig och omfattande yttre press. Det viktigaste området för 

framtida forskning utifrån studiens fynd är att undersöka om de copingstrategier som 

informanterna beskriver är effektiva för att hantera denna stress. Även hur olika instanser kan 

användas för att stödja befintliga copingstrategier och bredda tillgången på copingstrategier är 

av intresse.  

Slutsats 

Resultatet begränsas av ett urval som inte är representativt för hela gruppen och att 

intervjumallen möjligtvis inte var tillräckligt specifik. Att resultatet ligger i linje med tidigare 

forskning styrker tillförlitligheten. Resultatet tillför dessutom nya infallsvinklar, särskilt 

gällande synen på hur somatiska symptom, yttre stressorer och psykisk ohälsa förstås som 

samma koncept och inte åtskilda för den här gruppen. För att förbättra nyanlända ungdomars 

psykiska hälsa föreslås att alla samhällsinstanser samverkar för att skapa en stabil situation för 

nyanlända ungdomar. På så vis kan Sverige leva upp till Ottawaöverenskommelsen om en 

jämlik vård, respektera de mänskliga rättigheterna, samt leva upp till Barnkonventionen.  
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Bilaga 1: Intervjumall 

Läs högt: 

Hej och välkomna! Tack för att ni vill vara med i vår studie!  

Jag heter Johanna/Karin och det här är min kollega Karin/Johanna. Vi är psykologstudenter på 
universitetet i Örebro och vi ska göra en undersökning till vår examensuppsats.   

Vi vill veta vad ni har att säga om vad det innebär att må dåligt. Det vill vi göra för att de som 
jobbar med vård i Sverige kunna ge hjälp på rätt sätt till ungdomar från X som mår dåligt. 
Därför vill vi gärna lyssna på när ni pratar med varandra om de här sakerna. Vi kommer att 
ställa några frågor så att ni kommer igång och pratar, men ni kan svara på det som sägs, om ni 
håller med eller tycker olika. För oss är det viktigt att få veta vad ni tänker. 

Vi kommer sitta här inne ungefär en och en halv timme och om det behövs så kommer vi ta 
en paus mitt i. Det är ok att säga på svenska och engelska, och om det är något ord som ni inte 
kan så kan ni få hjälpa varandra att översätta.   

Vi kommer ibland att be er att berätta mer eller berätta på ett annat sätt. Det finns inte rätt svar 
eller fel svar, utan vi är helt enkelt intresserade av vad ni tänker. När vi frågar så handlar det 
om att vi kanske inte förstår eller att vi blir nyfikna.  Det ni har att säga är viktigt så vi vill 
vara säkra på att vi har förstått er rätt. 

Vi kommer att spela in intervjun för att hjälpa oss att komma ihåg vad det var ni sa. När vi är 
klara med sammanfattningen kommer vi förstöra filmen. Kom ihåg att ni har lovat att inte 
berätta för någon annan vad som sägs här inne. Det är för att ni ska vara trygga med att ni kan 
säga vad som helst. Om det skulle vara så att någon ångrar sig och inte vill vara med längre så 
är det ok att avbryta.   

Ibland när man pratar om såna här saker som att må dåligt kan man påminnas om eller 
upptäcka saker hos sig själv. Om du skulle må dåligt efter det här så kan du gå till 
skolkuratorn som finns i E-huset klockan 8-16 måndag-fredag. Om kuratorn inte är där kan du 
knacka på någons dörr så hjälper de dig rätt.  

Innan vi börjar, är det någon som har några frågor? Är det något som känns otydligt eller 
konstigt? 
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Ställ frågorna. 

Öppningsfrågor 
Kan vi ta ett varv och berätta vad ni heter och var 
ni har bott innan ni kom till Sverige? Vad är den 
största skillnaden mot Sverige? 
Tack! Då har vi lärt känna varandra litegrann. Nu 
börjar vi med frågorna! 

 

Innebörd 
Vad finns det för olika sätt som en person kan må 
dåligt på?  
Vad skulle ni kalla det? 

Skulle du kunna utveckla det? 
(plocka upp svar som handlar om psykisk 
ohälsa och utveckla dem) 
Håller gruppen med om detta? 
Vad tänker ni andra i gruppen? 
 
 

Etiologi 
Vad beror den typen av problem på? 
Vad tänker ni är anledningen till att det blir 
såhär? 

 
Finns det några händelser eller upplevelser som 
kan göra att det blir så? 
Finns det någon annan förklaring till varför det 
blir så? 
 

Åtgärd 
Är det här något som ni brukar prata om med 
varandra?  
Vem kan en be om hjälp? Hur kan en söka hjälp?  
Vad är det som hjälper? 
 

Varför/varför inte? 
(skillnad söka hjälp kropp/själ) 
Kommer den att be om hjälp? Varför/varför 
inte? 
Spelar det roll vem en ber om hjälp? 
Hjälper olika personer/saker med olika saker?  

Avslutningsfråga 
Är det något som ni tycker att vi har missat?  
Är det något mer ni vill säga? 
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Avslutning 

Tack för att ni var med! 

Vi kommer att lyssna på intervjun och sammanfatta det ni har sagt för att de som jobbar med 
psykisk ohälsa i Sverige ska förstå bättre hur det kan vara att komma från en annan kultur än 
Sverige.  

Vi kommer att ta bort era namn så att det inte går att säga vem som har sagt vad, och ni har 
också lovat att vara tysta om vad någon annan här inne har sagt. Det gör vi för att ni ska 
kunna vara trygga med att ingen kommer att ställa er till svars för vad ni har sagt.  

Det var väldigt viktigt för oss att höra vad ni hade att säga och vi är väldigt tacksamma att ni 
ville dela med er. Om det är så att det var jobbigt att prata om det här eller om ni skulle vilja 
prata mer om såna här saker så kan ni vända er till skolkuratorn som finns i E-huset klockan 
8-16 måndag-fredag. Om kuratorn inte är där kan ni knacka på någon annans dörr så hjälper 
de dig rätt.  

Vi kommer att höra av oss till er någon gång under november och bjuda in er till en träff där 
vi går igenom vad vi kommit fram till. 

Då är vi klara för idag! Tack för att ni ville vara med! 
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