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Sammanfattning 

Syftet med föranliggande studie är att undersöka vilka positiva och negativa konsekvenser som 

kan uppkomma för ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen. 

Studien kommer vidare beröra socialtjänstens stöd och hjälp till berörd grupp. Studien utgår 

från en hermeneutisk ansats och består av en kvalitativ textanalys av propositionen som 

föranledde lagstiftningen. Materialet har analyserats med hjälp av begreppet integration samt 

tidigare forskning. Intentionen med lagen var att ge ensamkommande ungdomar en ny 

möjlighet till uppehållstillstånd i Sverige. Lagförslaget och lagen har mötts av massiv kritik. 

Studiens resultat visar att propositionen som föranledde den nya gymnasielagen är 

svårförståelig och svårtolkad för samtliga berörda parter. Resultatet belyser att propositionen 

innehåller flertalet negativa konsekvenser för den unge medan de positiva konsekvenserna är 

få. Ett stort antal instanser påtalar vikten av forskning kring den nya gymnasielagen och 

ungdomarnas situation i Sverige.   

Nyckelord: den nya gymnasielagen, ensamkommande, tillfälligt uppehållstillstånd, kvalitativ 

textanalys, motståndskraft, integration  

Abstract 

The aim of this study is to examine the positive and negative consequences that can arise for 

unaccompanied young people who are covered by ”den nya gymnasielagen”. The study will 

also involve social service´s support and help to the unaccompanied young adults. The study is 

based on a hermeneutic approach and consists of a qualitative text analysis of the the 

proposition that lead to the law. The material has been analyzed using the concept of integration 

as well as previous research. The intention of the law was to give unaccompanied young people 

a new opportunity for residence permits in Sweden. The proposition and the law have been met 

with massive criticism. The study's results show that the proposition that led to ”den nya 

gymnasielagen” is difficult to understand for all parties involved. The results illustrate that the 

bill contains several negative consequences for the young while the positive effects are few. A 

large number of instances point out the importance of research on "den nya gymnasielagen" 

and the situation of young adults in Sweden. 

Keywords: den nya gymnasielagen, unaccompanied, temporary residence permit, qualitative 

text analysis, resistance, integration 
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1. Inledning  
Under flyktingkrisen 2015 tvingades 65,3 miljoner människor på flykt med anledning av 

konflikter och förföljelse i hemlandet (Omland & Andenas, 2017). Detta ledde till en ökning av 

asylansökningar, både i Europa och i Sverige (Çelikaksoy & Wadensjö, 2017). Sverige var 

tillsammans med Tyskland, Storbritannien, Österrike och Frankrike de länder i Europa som tog 

emot flest asylsökande. Av alla de som ansökte om asyl i Europa var cirka 90 000 

ensamkommande barn och cirka 35 000 av dessa ansökte om asyl i Sverige. De 

ensamkommande barnen var främst 15–17 åriga pojkar från Afghanistan, Syrien, Iran, Irak och 

Somalia (Manhica, Berg, Almquist, Rostila, & Hjern, 2019). På grund av det rekordhöga antalet 

asylsökande som under hösten 2015 sökte sig till Sverige, innebar flyktingkrisen stora 

prövningar för det svenska asylsystemet, vilket medförde att Migrationsverkets 

handläggningstid för asylärenden ökade kraftigt och den genomsnittliga handläggningstiden 

blev mycket lång. Detta ledde till att de ensamkommande barn som ansökt om asyl innan 24 

november 2015, hunnit blivit vuxna när beslut i ärendet skulle fattas, vilket medförde att 

möjligheten för uppehållstillstånd försämrats. Regeringen menar att det var angeläget att 

förbättra situationen för denna grupp och arbetade fram ett nytt lagförslag (Prop. 2017/18:252). 

Den 24 november 2015 presenterade regeringen ett lagförslag som innebar att uppehållstillstånd 

i Sverige skulle vara tidsbegränsade. Lagförslaget skulle vara tillfälligt och gälla under tre år 

och skulle således ersatta utlänningslagen (2015:716) under perioden. För de ensamkommande 

ungdomarna innebar detta att möjligheterna till att beviljas uppehållstillstånd enligt den 

tillfälliga lagen försämrades kraftig då de hunnit fylla 18 år och därmed inte längre ansågs som 

barn (Prop. 2017/18:252). Regeringen menade att ensamkommande ungdomar måste ges en ny 

möjlighet till ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Med grund i ovanstående överlämnade 

regeringen propositionen 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till 

uppehållstillstånd till riksdagen den 19 april 2018. Propositionen gällde förslag till lag om 

ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd 

i Sverige, samt förslag till lag om ändring i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för 

studerande på gymnasial nivå (Prop. 2017/18:252). I realiteten innebar detta att lagen består av 

ändringar i två redan befintliga lagar. Dessa lagändringar infördes skyndsamt och blev den vi i 

dag benämner som den nya gymnasielagen (SFS 2018:755; SFS 2018:756). 

Under remissperioden inhämtades yttranden från Lagrådet och andra instanser, exempelvis 

Socialstyrelsen, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Regioner [SKR] (tidigare 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL). Stora delar av lagförslaget kritiserades. Lagrådet 

ansåg att ”gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan 

utformas” (Prop. 2017/18:252, s. 118) och refererar med det till att de föreslagna reglerna är 

komplicerade. Lagrådet menar samtidigt att "beredningskravet inte kan anses som väl 

tillgodosett” (Prop. 2017/18:252, s. 22), där de syftar till den korta remisstiden samt bristen på 

en väl gjord konsekvensanalys. Lagrådet ställer sig även frågande till om Migrationsverkets 

långa handläggningstid enbart kan utgöra skäl till uppehållstillståndet och huruvida detta kan 

anses som en objektivt godtagbar princip. Vidare har många av de tillfrågade remissinstanser 

ifrågasatt lagförslaget, bland annat angående huruvida den är ändamålsenlig, oro inför att 

förslaget ska inverka menligt på rättssäkerheten samt komplexiteten i förslaget vilket kan leda 

till tillämpningssvårigheter. 
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1.1. Problemformulering  

Migrationsverket tog emot 11 776 ansökningar utifrån den nya gymnasielagen. I april 2019 

visar Socialstyrelsens lägesbild att 6 404 ansökningar hade beviljats, 2 440 var i väntan på beslut 

och 2 791 hade fått avslag (Socialstyrelsen, 2019). Enligt Socialstyrelsen har majoriteten av de 

ensamkommande ungdomarna som kom till Sverige under hösten 2015 levt i osäkerhet och 

ovisshet (a.a.). Att vara på flykt som ensamkommande barn medför ofta av traumatiska 

upplevelser och erfarenheter (Socialstyrelsen, 2018). Tidigare forskning pekar på att 

ensamkommande barn och ungas psykiska hälsa kan försämras av den osäkerhet och ovisshet 

långa handläggningstider kan medföra under asylprocessen (Lundberg & Dahlquist, 2012; 

Kaukko & Wernesjö, 2017; Wimelius, Eriksson, Isaksson & Ghazinour, 2017). Kombinationen 

mellan tidigare traumatiska upplevelser, asylprocessen i sig samt att leva i ovisshet och oro 

inför framtiden, leder till att risken för negativa konsekvenser för ensamkommande ungdomar 

ökar. Konsekvenserna av detta är exempelvis psykisk ohälsa, social problematik och 

narkotikabruk. Ensamkommande barn och unga är dessutom en grupp som är överrepresenterad 

inom suicid (Socialstyrelsen, 2018). Exempel på skyddsfaktorer är att inkluderas i samhället, 

vilket skolan kan medverka till (Backlund & Högdin, 2017), samt skapandet av sociala 

relationer (Hedrenius & Johansson, 2013). Vidare visar också forskning att en lyckad etablering 

på arbetsmarknaden påverkas av utbildning på gymnasienivå samt hur lång tid den unge 

befunnit sig i Sverige (Manhica et al., 2019; Çelikaksoy & Wadensjö, 2017; Omland & 

Andenas, 2017; Andersson Joona, Wennemo Lanninger & Sundström, 2016; Çelikaksoy & 

Wadensjö, 2016). 

Med grund i tidigare forskning är det tydligt att ensamkommande barn och unga är en utsatt 

grupp. SKR har under oktober 2019 belyst vikten av forskning angående den nya 

gymnasielagen, då det i nuläget saknas. SKR menar att den nya gymnasielagen medför stora 

konsekvenser för kommunerna, som exempelvis kostsamma utbildningsplatser på den 

kommunala vuxenutbildningen, bristfällig vägledning samt tungt ansvar för skolpersonal. Ett 

ytterligare växande problem är att papperslösa ungdomar som vistas i landet illegalt ökar. 

Vidare påtalar SKR att den nya gymnasielagen samtidigt medför konsekvenser för de unga som 

omfattas av den nya lagen, i form av exempelvis psykisk ohälsa. SKR menar också att 

ensamkommande ungdomars förkunskaper är otillräckliga för att ha möjlighet att ta till sig 

utbildningen och att ungdomen kommer ha svårigheter att uppfylla villkoren som krävs för att 

ansöka om permanent uppehållstillstånd efter avslutade studier. Detta grundar sig i otydlighet i 

lagtexten vilket medför tolkningssvårigheter för de professionella som möter ungdomarna, som 

exempelvis vilken typ av utbildningar som ungdomen möjlighet att ansöka om förlängt 

uppehållstillstånd i de fall studierna inte är fullföljda efter de tretton månader som det tillfälliga 

uppehållstillståndet är giltigt (SKR, 2019b). Vidare framför Socialstyrelsen (2019) att det finns 

en risk att ungdomarna redan studerar på utbildningar som inte är giltiga vid ansökan om 

förlängt uppehållstillstånd. SKR har dels påtalat lagens brister, dels den bristfälliga 

konsekvensanalysen som gjordes vid lagens införande och menar att situationen för 

ungdomarna inte är hållbar. Samtidigt uppmanar Seidel och James (2019) och Çelikaksoy och 

Wadensjö (2016; 2017) till forskning inom området, för att förbättra ensamkommande barn och 

ungas framtid och fortsatta liv i Sverige. Föreliggande studie kommer därför studera 

propositionen som föranledde lagen samt dess effekter och konsekvenser för ensamkommande 

ungdomar som omfattas av lagen.  
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1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att utföra en textanalys av propositionen som föranledde den 

så kallade nya gymnasielagen. Vi kommer tolka vad lagen kan innebära för de ensamkommande 

ungdomarna som omfattas av lagen, i form av positiva och negativa konsekvenser. Studiens 

forskningsfrågor är; 

• Vilka positiva och negativa konsekvenser kan uppkomma för ungdomar som omfattas 

av den nya gymnasielagen under studietiden? 

• Vilka positiva och negativa konsekvenser kan uppkomma för ungdomar som omfattas 

av den nya gymnasielagen efter fullföljd gymnasieutbildning? 

• Hur kan socialtjänsten bistå med stöd och hjälp till ensamkommande ungdomar under 

och efter fullföljd gymnasieutbildning?   

2. Bakgrund  
Syftet med föreliggande studie är att tolka propositionen som föranledde den så kallade nya 

gymnasielagen. För att få en förståelse för hur lagen uppkommit kommer vi nedan redogöra för 

relevanta delar av Sveriges migrationspolitik som grundar sig i FN:s flyktingkonvention. Vi 

kommer beskriva utlänningslagen (2005:716), vilken är grundpelaren i den svenska 

asylpolitiken. Vidare beskrivs också lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, vilken benämns som den tillfälliga lagen. Den 

nya gymnasielagen är utgörs av ändringar i befintliga lagar (2016:752; 2017:353). Ändringen 

gäller under en begränsad tid, för en begränsad grupp, det vill säga ensamkommande ungdomar 

mellan 18–25 år som studerar på gymnasiet. För övriga asylsökande gäller för närvarande den 

tillfälliga lagen (2016:752). Den tillfälliga lagen beräknas gälla fram till år 2021. Under den 

tillfälliga lagens giltighetstid kan asyl inte ansökas utifrån utlänningslagen. Därefter 

sammanfattas relevanta delar i Socialtjänstlagen (2001:453) som kan komma att bli aktuell för 

ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen. Slutligen redogörs för aktuell lägesbild 

gjorda av Socialstyrelsen och SKR, beträffande kommunernas beredskap och ungdomarnas 

situation, efter den nya gymnasielagen trädde i kraft.    

 

 

 

Bild 1:  

Den tillfälliga lagen trädde i kraft 2016 och gäller 

fram till år 2021. Lagen ersätter utlänningslagen 

(2005:716) och omfattar därmed majoriteten av 

asylsökande i Sverige.  

År 2017 infördes lagen (2017:353) om 

uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå, 

vilken träder i kraft 2021 och gäller till 2023.  

Den nya gymnasielagen (2018:755; 2018:756) 

grundar sig på de två sistnämnda lagarna (2016:752; 

2017:353). 
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2.1. Utlänningslagen (2005:716)  

FN:s flyktingkonvention från år 1951 redogör för vem som skall ses som flykting, samt vilket 

rättsligt skydd, sociala rättigheter och skyldigheter en flykting bör tillskrivas av de stater som 

undertecknat avtalet. Flyktingkonventionen tillkom i kölvattnet av andra världskriget och 

ratificerades av Sverige år 1954 (Sverige för UNHCR, 2019). Flyktingkonventionen utgör 

grunden i utlänningslagen (2005:716). Lagen innehöll organisatoriska förändringar i form av 

att Utlänningsnämnden upphörde och ersattes av migrationsdomstolar och av en 

migrationsöverdomstol. Dessa domstolar fick i uppgift att överpröva Migrationsverkets beslut 

i utlänning- och medborgarskapsärenden. Skälet till förändringen var att kritik riktades mot att 

handläggningen var skyddad från insyn, att förhandlingen sällan skedde muntligt samt att 

processen inte var transparant. Det ställdes också krav på att processen skulle vara en 

tvåpartsprocess för att individen ska vara delaktig i sitt eget ärende för att eventuella 

missförstånd kan redas ut  (Prop. 2004/05:170). Detta skulle leda till en ökad rättssäkerhet och 

ha en “avgörande betydelse för tilltron till asylprövningssystemet” (a.a., s. 107). I dag har 

Migrationsverket ansvaret för förvarsverksamheten samt utredningsansvaret för ärenden 

gällande uppehållstillstånd. Tidigare låg ansvaret hos polismyndigheten. Migrationsverket har 

också huvudansvaret för verkställighet av beslut om avvisning och utvisning och från 1997 kan 

ett avslagsbeslut gällande ansökan om uppehållstillstånd överklagas (a.a.).  

Av 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) framgår att flyktingar, alternativt skyddsbehövande 

och övriga skyddsbehövande som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd. Enligt 4 

kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) definieras en flykting likt en utlänning som befinner sig 

utanför det land som utlänningen är medborgare i, på grund av att han eller hon känner en 

välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning 

eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och 

inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Detta gäller 

oavsett om hotet kommer från landets myndigheter eller enskilda. 

Alternativt skyddsbehövande är enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) en utlänning som 

riskerar att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller 

förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig 

risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad 

konflikt. Övrig skyddsbehövande definieras i 4 kap. 2a § utlänningslagen (2005:716) likt en 

utlänning som behöver skydd på grund av en yttre eller inre konflikt eller på grund av andra 

svåra motsättningar i hemlandet som medverkar till att han eller hon känner välgrundad fruktan 

att utsättas för allvarliga övergrepp. Inom definitionen övrig skyddsbehövande ingår även de 

som inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrofer.  

2.2. Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige  

Efter flyktingvågen år 2015 utsattes det svenska asylsystemet för stora prövningar, så även 

andra centrala samhällsfunktioner. Den 24 november 2015 presenterade regeringen en ny 

tidsbegränsad lag som skulle medföra att antalet asylsökande i Sverige minskade. Syftet var att 

skapa ett andrum genom att kraftigt minska antalet asylsökande och samtidigt förbättra 

mottagandet och etableringen. Det svenska regelverket gällande asylmottagning var mer 
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generöst än vad som krävdes av EU-rätten och asyl gavs till fler än enbart skyddsbehövande i 

Sverige. Genom att tillfälligt anpassa reglerna till en miniminivå, enligt EU-rätten och 

internationella konventioner, skulle en jämnare fördelning av asylsökande mellan länderna i 

EU uppnås. Miniminivån handlar inte om mängden asylansökningar, utan begränsningar i 

möjligheterna att beviljas asyl i Sverige, således ska uppehållstillstånd vara tidsbegränsat och 

familjeåterföreningar har försvårats (Prop. 2015/16:174). Regeringen menade att det skulle 

bidra till att färre människor ansöker om asyl i Sverige (a.a.) samt att etableringen och 

mottagandet i landet skulle förbättras (Prop. 2018/19:128). Den tillfälliga lagen bedömdes 

behöva gälla under en treårsperiod. Den trädde i kraft 20 juli 2016 och skulle gälla fram till 19 

juli 2019 (a.a.). Den 18 juni 2019 beslutade dock riksdagen att den tillfälliga lagens giltighetstid 

förlängs till 19 juli 2021 (Riksdagen, 2019). 

2.3. Den nya gymnasielagen  

Den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018. För att omfattas av lagen skall ungdomens 

första ansökan om uppehållstillstånd ha registrerats hos Migrationsverket innan 24 november 

2015 och ärendets handläggningstid ska ha uppgått till 15 månader eller mer. Ungdomar mellan 

18–25 år, som hade fått, eller annat fall skulle få, ett av- eller utvisningsbeslut kunde mellan 1 

juli och 30 september 2018 ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya 

gymnasielagen. För att beviljas uppehållstillstånd enligt lagen föreligger inget krav på att göra 

sin identitet sannolik. Migrationsverket har en skyldighet att informera de ungdomar som 

omfattas av lagen samt professionella som möter gruppen, om lagens innehåll och betydelse. 

Ungdomen ska tidigare ha studerat i Sverige på grundskolenivå eller ännu inte fullföljt en 

gymnasieutbildning. För att omfattas av lagen ska ungdomen befinna sig i Sverige vid 

ansökningstillfället och ha för avsikt att studera på gymnasienivå på heltid eller deltid om 

särskilda skäl föreligger. Under studietiden har ungdomen rätt att ansöka om studiestöd från 

Centrala studiestödsnämnden [CSN]. Ungdomar över 20 år har rätt att studera på kommunala 

vuxenutbildningar [Komvux]. Om ungdomen inte hunnit avsluta sina studier finns möjlighet 

att ansöka om förlängt tillfälligt uppehållstillstånd tills studierna är fullföljda. Efter avslutade 

studier på gymnasienivå erhåller ungdomen ett förlängt uppehållstillstånd om sex månader för 

att ha möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. För ett permanent uppehållstillstånd krävs 

fullföljda gymnasiestudier samt arbete och egen försörjning, i de fall ungdomen är under 25 år. 

Om ungdomen är över 25 år krävs enbart arbete och egen försörjning. Under dessa 

förutsättningar beviljas den unge ett permanent uppehållstillstånd i Sverige (Prop. 

2017/18:252). 

Den nya gymnasielagen stiftades med syfte att ge de unga vuxna, som kom till Sverige som 

ensamkommande barn, en ny möjlighet till tillfälligt uppehållstillstånd i landet. Anledningen 

var att asylärendets handläggningstid tagit så pass lång tid så att de som kom till Sverige som 

ensamkommande barn hunnit bli vuxna och därmed försämrat sina möjligheter att erhålla ett 

tillfälligt uppehållstillstånd i landet. Regeringen ansåg därför det vara angeläget att snarast vidta 

åtgärder för att förbättra situationen för denna grupp. Mot denna bakgrund bestämdes 

remisstiden till tre veckor. Lagförslaget, och regeringen, fick, som tidigare nämnt, mottaga 

omfattande kritik från både Lagrådet och övriga tillfrågade instanser i deras yttranden. Trots 

kritiken trädde den nya gymnasielagen i kraft den 1 juli 2018, utan ändringar (Prop. 

2017/18:252).  

Gymnasielagen har under 2018 underkänts av Migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm, 

som menar att lagen är rättsosäker på grund av att lagen är otydlig och därmed kan leda till 
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tillämpningssvårigheter. Migrationsdomstolarna menar dessutom att lagen strider mot 

Schengenregelverket, inkluderat konventionen, och den så kalla gränskodexen. Detta på grund 

av att den nya gymnasielagen frångår Schengenregelverkets krav att göra sin uppgivna identitet 

sannolik. I två fall har Migrationsdomstolen avslagit ansökningar om uppehållstillstånd för 

gymnasiestudier med hänvisning till att det sänkta beviskravet av sökandes identitet i 16 f § 

(SFS 2018:756) inte överensstämmer med gällande EU-regler som innebär att identiteten på 

den sökande måste vara klarlagd. Migrationsdomstolen hänvisade till brister i beredningen av 

lagförslaget och avslog därmed ansökan om uppehållstillståndet (UM 14195-17; UM 187:18). 

Migrationsöverdomstolen ogillar däremot Migrationsdomstolens beslut och menar att den 

stadgade ordningen inte har åsidosatts vid beredningen av lagen och inte heller att de sänkta 

beviskraven av den sökandes identitet strider mot rådande EU-regler (MIG 2018:18). 

2.4. Socialtjänstlagen (2001:453) 

Ekonomiskt bistånd kan enligt 4 kap. 1 § beviljas den som inte själv kan tillgodose sina behov 

(SFS 2001:453). Biståndet är villkorat, enligt 4 kap. 4 §, vilket innebär att socialnämnden har 

rätt att begära att den som erhåller försörjningsstöd skall delta i anvisad praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet. Verksamheten skall syfta till att öka den enskildes möjligheter 

till att få ett arbete och på det viset, på sikt, bli självförsörjande (SFS 2001:453). Enligt 4 kap. 

5 § har därför socialnämnden rätt att reducera eller helt avslå den enskildes ansökan om 

ekonomiskt bistånd i de fall den enskilde skulle avböja medverkan i den kompetenshöjande 

verksamheten. Detta gäller således även om den enskilde uteblir från verksamheten (SFS 

2001:453).   

I enlighet med 2 kap. 1 § bär kommunen ansvar för att dess invånare får det stöd och den hjälp 

de behöver (SFS 2001:453). I de fall den enskilde behöver stöd från både socialtjänsten och 

från hälso- och sjukvården skall kommunen upprätta en individuell plan, tillsammans med 

landstinget. Enligt 2 kap. 7 § skall detta göras om kommunen eller landstinget bedömer det vara 

nödvändigt för att den enskildes behov skall kunna tillgodoses, samt om den enskilde samtycker 

till att planen upprättas. Enligt 6 § får kommunen också samverka med Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen i syfte att effektivisera arbetet (SFS 2001:453).   

De individer som ansökt om, och bifallits, uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kom till 

Sverige som ensamkommande barn, vilket innebar att de då var under 18 år. Det innebär 

vidare att kommunen och socialtjänsten ansvarade för barnen fram till myndighetsdagen. 

Majoriteten av dessa barn placerades i familjehem, HVB-hem eller annat stödboende. I 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående barn och unga som tidigare varit 

placerade, belyses att socialtjänstens ansvar löper till den unge fyllt 21 år. Socialstyrelsen 

menar att socialnämnden bör uppmärksamma och tillgodose barnets behov även när 

placeringen upphört, i de fall den unge skall ha ett eget boende. Nämnden bör då vara 

behjälplig med bostad, studier och arbete, samt tillgodoses den unges behov av hjälp och stöd 

vid frågor gällande ekonomi (SOSFS 2012:11). 

2.5. Lägesbeskrivning efter lagförslagets bifall   

Under vintern 2018 och våren 2019 genomförde Socialstyrelsen två lägesrapporter angående 

kommunernas beredskap och ungdomars, som omfattas av den nya gymnasielagen, situation i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2018; Socialstyrelsen, 2019). I det förstnämnda dokumentet var syftet 

att erhålla en lägesbild från landets kommuner angående dess beredskap inför mottagandet av 

de ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen, samt hur situationen för samma grupp 
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ser ut i respektive kommun. Resultatet från enkätundersökningen visar på en god beredskap 

angående utbildningsplatser samt resurser inom socialtjänst, för att hantera ett eventuellt behov 

av ekonomiskt bistånd hos gruppen. Dock framkommer, genom resultatet, att kommunerna 

hanterar boendefrågan på varierande sätt. Ett flertal av landets kommuner samarbetade med 

organisationer inom civilsamhället, exempelvis kyrkor, intresseorganisationer eller lokala 

föreningar. Vissa kommuner lämnade helt över ansvaret till dessa organisationer, medan andra 

kommuner inte vidtagit några åtgärder och menar att det är upp till den unge att finna bostad. 

Svaren från undersökningen skiljer sig också åt angående kommunernas information till 

målgruppen. Ungefär hälften av kommunerna uppger att målgruppsanpassad information ges 

individuellt, genom skolan eller med hjälp av civilsamhället, medan den andra hälften inte 

tillhandahåller information till de unga vuxna som omfattas av den nya gymnasielagen. Utöver 

detta framgår att det råder en osäkerhet kring lagstiftningen bland kommunerna, samt 

bristfälliga riktlinjer på nationell nivå (Socialstyrelsen, 2018).    

Lägesbilden från maj 2019 genomfördes av Socialstyrelsens kunskapscentrum för 

ensamkommande barn. Socialstyrelsen var under våren 2019 i kontakt med SKR, ett flertal 

myndigheter som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten och 

Skolverket, samt organisationer som Svenska kyrkan, Röda korset, Frälsningsarmén och 

Ensamkommandes förbund med flera. Syftet var att undersöka situationen för unga som fått ett 

tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige, enligt den nya gymnasielagen. Socialstyrelsen kan 

konstatera att det råder oklarheter kring regler vid ansökan om ett förlängt tillfälligt 

uppehållstillstånd, både hos de som skall ge information och hos de unga som omfattas av lagen. 

Det råder en stor oro för framtiden hos de unga och den psykiska ohälsan är omfattande hos 

gruppen. De tillfrågade organisationerna saknar tillförlitlig information och efterfrågar således 

detta från nationell nivå. Vidare har organisationerna framfört, till Socialstyrelsen, ytterligare 

svårigheter och problem som den nya gymnasielagen medfört vilket Socialstyrelsen har 

sammanfattat i punkterna nedan, utan närmare förklaring:  

• Det råder bristande kunskap hos studie- och yrkesvägledarna (SYV) och skolpersonal 

om vilka studier som ger möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd enligt nya 

gymnasielagen. Det finns risk att unga redan går/valt utbildningar som inte kommer 

att ge möjlighet till förlängt uppehållstillstånd.   

• Unga har svårt att ta emot hjälp när de har missbruksproblem och/eller psykiska 

svårigheter eftersom de är rädda att de ska få frånvaro från skolan och därmed inte 

klara av kraven för förlängt uppehållstillstånd.   

• Många har osäkra boendelösningar och försörjning vilket har lett till att unga uppger 

att de gjort saker de inte velat för att få pengar till boende, exempelvis att sälja sex, 

sälja droger med mera.   

• De unga kan utgöra lätta offer för den kriminella världen som rekryterar dem till att 

begå brottsliga handlingar.   

• De som har lyckats få ett tillfälligt boende inhyser ibland också andra, även personer 

som är papperslösa.   

• De unga som är aktuella för studier enligt nya gymnasielagen förstår sällan stegen i 

processen, och det är även svårt för dem som representerar organisationerna, vilket 

leder till att det är svårt att ge stöd.   

• De unga har många gånger svårt att få kontakt med socialtjänsten och blir ofta 

bollade mellan kommuner.  (Socialstyrelsen, 2019, s. 4)  
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SKR, Migrationsverket och Skolverket har i diskussion med Socialstyrelsen (2019) påvisat att 

ensamkommande barn och unga har stora svårigheter i att genomföra och fullfölja studier med 

ett positivt utfall. Anledningen är främst bristande språkkunskaper, men också olika 

funktionsnedsättningar och/eller posttraumatiskt stressyndrom. Det framgår vidare att 

ungdomarna i första hand väljer yrkesutbildningar framför nationella program inom 

gymnasieskolan. Skälet till detta anses vara att yrkesutbildningarna medverkar till en mer 

gynnsam etablering på arbetsmarknaden, jämfört med vad ett nationellt program gör (a.a.).   

Utöver detta var samtliga instanser eniga om att det råder stora oklarheter gällande regler kring 

den nya gymnasielagen, och menar samtidigt att det är av stor vikt att detta klargörs och reds ut 

(Socialstyrelsen, 2019). Med grund i detta menar Socialstyrelsen att det finns unga som har fått, 

eller riskerar att få, delvis eller helt felaktig information angående vilka utbildningar som kan 

utgöra en grund för ett förlängt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. I vissa fall har 

informationen varit obefintlig. Socialstyrelsen menar därför att insatser kring information 

angående lagen är nödvändig, dels för de unga och dels till de professionella som möter dessa 

ungdomar. Som svar på detta genomfördes under våren 2019 en rad gemensamma möten mellan 

SKR, Skolverket och Migrationsverket. Syftet var att tydliggöra gällande förutsättningar för 

förlängda uppehållstillstånd. Detta har resulterat i att Skolverket har uppdaterat sin webbplats, 

som numera innehåller information om “Ensamkommandes utbildning” samtidigt som också 

Migrationsverket såg över sina rättsliga ställningstaganden med rekommendationer kring 

tillämpning av lagen, samt informationen på sin webbplats (a.a.).    

Vidare har SKR (2019a) i oktober 2019 lämnat synpunkter angående den nya gymnasielagen, 

bland annat i en skrivelse till Justitiedepartementet där SKR uppmanar regeringen att 

genomföra en översyn och en analys av den nya gymnasielagen. För kännedom lämnades också 

skrivelsen till Arbetsmarknads-, Utbildnings- och Socialdepartementet. SKR påtalar lagens 

otydlighet och menar att det råder oklarheter kring tillämpningen av lagen. Detta har i sin tur 

medfört merarbete för kommunerna och stora ansträngningar i skolorna för att möta 

målgruppens behov. I samband med sitt remissyttrande riktade SKR kritik mot delar av lagen 

och ifrågasätter samtidigt lagens ändamål. SKR gör bedömningen att de ungas möjlighet till en 

god etablering på arbetsmarknaden efter fullföljda studier är ytterst begränsad. Utan ett arbete 

saknas därmed möjligheter till ett permanent uppehållstillstånd vilket, enligt SKR, innebär att 

unga som omfattas av den nya gymnasielagen därmed förväntas lämna landet efter avslutade 

studier (a.a.).   

SKR (2019a) riktar vidare kritik mot Migrationsverket och myndighetens ansvar gällande 

allmän serviceskyldighet, med grund i att det fortfarande uppstår frågor och osäkerhet kring 

lagen, trots att drygt ett år har passerat sedan lagstiftningen trädde i kraft. SKR menar att de 

unga och de professionella som möter gruppen lämnats utan stöd. SKR uppmärksammar också 

de förutsättningar och krav som ska uppfyllas för att den unge ska beviljas ett permanent 

uppehållstillstånd. En kartläggning har därför utförts av tillsvidareanställningar hos 

utrikesfödda unga vuxna under 25 år, inom den totala arbetsmarknaden och inom 

kommunsektorn. Resultaten av kartläggningen visar att majoriteten av utrikesfödda ungdomar 

har en tim- eller tidsbegränsad anställning inom den totala arbetsmarknaden, där 16 procent 

innehar en tillsvidareanställning, 20 procent har en tidsbegränsad anställning och 64 procent 

innehar en timanställning inom den kommunala sektorn. Resultatet innebär således att de unga 

vuxna som omfattas av den nya gymnasielagen kommer möta stora utmaningar i att erhålla ett 

arbete efter fullföljda studier, och därmed ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. Då ett 
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arbete och egen försörjning är ett av grundkraven för ett permanent uppehållstillstånd kommer 

majoriteten av dessa unga vuxna därmed vara tvingade att lämna landet efter fullföljda 

gymnasiestudier. SKR avslutar skrivelsen genom att ifrågasätta om lagen är ändamålsenlig - 

både ur ett humant perspektiv men också utifrån samhällsnyttan - då avsevärda resurser läggs 

på gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning och folkhögskolor när “förutsättningarna för 

att tillvarata deras framtida kompetens ser så bristfälliga ut” (SKR, 2019a, s. 4).  

3. Tidigare forskning   
Den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Således finns inte heller forskning 

angående dess effekter och konsekvenser för ensamkommande ungdomar som omfattas av 

lagen. Vi har därför tagit del utav forskning om ensamkommande barn och unga i asylprocess 

samt konsekvenser av detta. Då ett permanent uppehållstillstånd villkoras av en anställning 

anser vi också att forskning kring arbetsmarknad och integration har varit relevant i vår studie.  

3.1. Livssituationen hos asylsökande barn och ungdomar  

Migrationsprocessen kan medföra svåra psykiska ansträngningar, med anpassningsproblem och 

kriser som följd, som särskilt kan påverka barn och unga (Lustig, Kia-Keating, Knight, 

Geltman, Ellis, Kinzie, 2004). Lundberg och Dahlquists (2012) studie belyser att 

ensamkommande barn och unga upplever asylprocessen som svårförståelig samt att det 

föreligger en stor osäkerhet kring uppehållstillståndet. Ensamkommande barn och ungas 

psykiska hälsa kan försämras under vistelsen i Sverige på grund av långa handläggningstider 

(Lundberg & Dahlquist, 2012; Kaukko & Wernesjö, 2017; Wimelius, Eriksson, Isaksson & 

Ghazinour, 2017). Asylsökande barn och unga beskrivs vidare som särskilt sårbara och 

vårdbehövande (Reijneveld, de Boer, Bean och Korfker, 1994). De drabbas i hög grad av 

posttraumatiskt stressyndrom och depression (Bronstein och Montgomery, 2011; Michelson 

och Sclare, 2009; Sack, McSharry, Clarke, Kinney, Seeley, Lewinsohn, 1994). Barn som utsätts 

för traumatiska händelser och/eller förluster i form av separation från föräldrarna, bevittnade 

av att föräldrarna misshandlas, grips och/eller torteras, eller att i övrigt se andra individer 

drabbas av övergrepp eller dödas ökar risken för psykisk ohälsa (Michelson & Sclare, 2009). 

Forskning har vidare visat att den psykiska ohälsan också kan försämras med tiden under 

vistelsen i Sverige. En förklaring kan vara stressfaktorer som osäkerhet gällande 

uppehållstillstånd, en fördröjd familjeåterförening, utanförskap och arbetslöshet (Roth och 

Ekblad, 2006a; Roth och Ekblad, 2006b). 

Konsekvenser som påverkar ungdomen positivt är att dennes känsla av sammanhang bedöms 

öka och påverkas genom integration i skolan, sociala relationer från en integrerad skolform 

(Seidel & James, 2019; Wimelius et al, 2017; Lundberg & Dahlquist, 2012). Vidare ses en 

kontinuerlig, pålitlig och stödjande kontakt från bland annat familjehem, socialtjänst, 

skolpersonal eller från en vän som en skyddsfaktor för de ensamkommande ungdomarna 

(Bradby, 2019). 

3.2. Integration  

Forskning visar att ensamkommande ungdomar jämfört med svenska ungdomar har svårare att 

etablera sig på arbetsmarknaden (Manhica, et al, 2019; Çelikaksoy & Wadensjö, 2017; 

Çelikaksoy & Wadensjö, 2016). Dock har ensamkommande ungdomar i högre utsträckning en 

sysselsättning jämfört med ungdomar som kom till Sverige tillsammans med sin familj. 

Författarna förklarar detta delvis genom att ensamkommande ungdomar känner en skyldighet 

att stödja ekonomiskt familjen i hemlandet (Çelikaksoy & Wadensjö, 2017). Förutsättningar 



10 

 

som möjliggör etablering på arbetsmarknaden är gymnasial utbildning (Manhica et al., 2019; 

Çelikaksoy & Wadensjö, 2017; Omland & Andenas, 2017; Andersson Joona, Wennemo 

Lanninger & Sundström, 2016; Çelikaksoy & Wadensjö, 2016) samt tidsaspekten. Med 

tidsaspekten menar Çelikaksoy och Wadensjö (2017) att ju längre ungdomen bor i Sverige desto 

större chans till arbetsmöjligheter. Flera studier visar också att en kontinuerlig kontakt med 

familj och vänner i ursprungslandet ökar förutsättningarna för en lyckad etablering på 

arbetsmarknaden (Hessle, 2009; Omland & Andenas, 2017; Celikaksoy & Wadensjö, 2016). 

Vidare visar forskning att den geografiska placeringen också har betydelse för nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden. Det har visat sig lättare för nyanlända som placerats i 

storstadsregionerna, som Stockholm, Malmö och Göteborg, att både etablera sig på 

arbetsmarknaden och integreras i samhället, jämfört med de som placerats i mindre städer eller 

på landsbygden (Celikaksoy & Wadensjö, 2016; Andersson Joona, Wennemo Lanninger & 

Sundström, 2016). Celikaksoy & Wadensjö (2017) menar också att den initiala placeringen har 

betydelse för ungdomens etablering på arbetsmarknaden. Studien visar att de ungdomar som 

har bott i Stockholm under hela perioden de befunnit sig i Sverige har i större utsträckning 

lättare att finna ett arbete, jämfört med de ungdomar som flyttar till Stockholm efter att ha bott 

och studerat i annan kommun. Detta mönster återkommer exempelvis i Norge, då ungdomar 

som kom till Oslo från början har bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Författarna tolkar 

detta resultat med grund i att ungdomen byggt upp ett socialt nätverk, som underlättar 

integrationen samt att arbetsmöjligheterna ökar i storstadsregionerna (a.a.).  

Andra viktiga faktorer som lyfts i flera studier är vikten av integration i samhället. Studierna 

belyser huruvida integrationen i skolan påverkar känslan av tillhörighet till samhället. 

Integrationen i det svenska samhället påverkas positivt i en integrerad skolform där 

skolklasserna blandas av utrikesfödda och svenska ungdomar. Att integreras i skolan påverkar 

skapandet av sociala relationer som kan ge positiva konsekvenser för ungdomen. Dock visar 

studierna att ungdomarna i realiteten ofta undervisas för sig i avskilda avdelningar och klasser, 

vilket medför att segregationen ökar (Seidel & James, 2019; Wimelius et al, 2017; Lundberg & 

Dahlquist, 2012). Seidel och James (2019) och Wimelius et al (2017) belyser en rad utmaningar 

i arbetet med ensamkommande barn och unga, såsom samarbete och samverkan mellan olika 

aktörer, som Migrationsverket, socialtjänsten, personal på HVB-hem och förmyndare, 

samtidigt som politiska styrdokument är bristfälliga (eller saknas helt) som ger professionella 

vägledning i arbetet med mottagande av asylsökande (a.a.).  

4. Centrala begrepp   
Nedan beskrivs begreppen integration och motståndskraft. Begreppet integration kommer att 

användas som analysverktyg tillsammans med tidigare forskning för att tolka propositionen. 

Begreppet motståndskraft används sedan i vår diskussion för att tydliggöra positiva och 

negativa konsekvenser som kan uppkomma hos ensamkommande ungdomar, som omfattas av 

den nya gymnasielagen.  

4.1. Integration  

Backlund och Högdin (2017) menar att integration och inkludering kan ses som överlappande 

begrepp. Att integreras i samhället innebär att minoriteter, såsom invandrare, “blir delaktiga av 

det nya samhälle de flyttat till” (NE, u.å.a). Motsatsordet till integration är segregation, vilket 

innebär att människor med exempelvis samma etniska bakgrund bor i samma område eller går 

i samma klass istället för att blandas med andra etiska grupper (NE, u.å.b). När en individ, eller 
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en grupp av individer inte inkluderas i en gemenskap exkluderas dessa. Inkludering och 

exkludering skapar gränser mellan människor och skiljer på så vis mellan “vi” och “dem”, 

exempelvis rik och fattig, svart och vit. Hos en individ som är inkluderad skapas en känsla av 

gemenskap medan känslan som skapas hos en individ som är exkluderad utanförskap 

(Börjesson & Rehn, 2016). Begreppet integration handlar, för nyanlända, om att passa in och 

bli delaktig i samhället. Backlund och Högdin (2017) beskriver processen som en ömsesidig 

anpassning, vilket innebär att på samma sätt som de nyanlända måste anpassa sig måste likväl 

staten (och kommunerna) anpassa sina verksamheter för att passa de nyanländas behov. 

4.2. Motståndskraft   

Hur en individ under och efter en traumatisk upplevelse påverkas, kan delvis förklaras med 

hjälp av begreppet motståndskraft. Motståndskraft handlar om individens förmåga att 

upprätthålla en stabil nivå, anpassa sig, återhämta sig samt att utvecklas av själva traumat eller 

den svåra händelse som skett. Denna förmåga kan variera över tid och inom olika livsområden 

hos individen (Hedrenius & Johansson, 2013). Generellt menar författarna att motståndskraften 

ökar med åldern. Yngre individer som upplever traumatiska händelser har generellt svårare att 

hantera traumat jämfört med äldre individer som har mer livserfarenhet, samtidigt som den 

känslomässiga och kognitiva förmågan är mer utvecklad. Vidare kan motståndskraften 

påverkas genom tillgången av socialt stöd av viktiga familjemedlemmar och/eller andra viktiga 

personer, vilken slags händelse eller förlust individen drabbats av, samt graden av 

kontrollförlust. När individen upplever känslan av att varken förstå eller att ha möjlighet att 

påverka situationen denne befinner sig i är kontrollförlusten som störst (a.a.). Författarna menar 

även att separation, från en eller flera, anknytningspersoner utgör en större riskfaktor än hot 

mot individens fysiska säkerhet. För ungdomar är också vänskapsrelationer av stor vikt. Dessa 

relationer kan ersätta de familjerelationer som ungdomar saknar eller för tillfället inte träffar. 

Motståndskraften består av psykologiska, biologiska, genetiska, sociala och andliga faktorer. 

Hur samspelet mellan dessa faktorer sker vid en svår händelse/traumatisk upplevelse är därmed 

avgörande för huruvida individen klarar sig ur en svår händelse (a.a.). 

Hedrenius och Johansson (2013) förklarar att det finns olika risk- och skyddsfaktorer som 

påverkar hur motståndskraften ter sig. Dessa faktorer samspelar och utgör ett komplext flöde. 

Faktorerna existerar innan händelsen sker, uppkommer under händelsen samt efter händelsen. 

Effekterna av individens biologiska förutsättningar, förmågor, attityder och beteendens utgör 

risk- och skyddsfaktorer för individen. En förklaring till att människor reagerar olika vid en 

traumatisk händelse är därmed förekomsten av risk- och skyddsfaktorer hos individen själv, 

men också i dess närmiljö och i samhället. Enstaka risk- och skyddsfaktorer har en begränsad 

effekt, medan effekten blir mer omfattande ju fler faktorer av samma typ som integrerar med 

varandra. Ju fler riskfaktorer desto större risk för negativ påverkan hos den enskilde individen. 

Omvänt blir motståndskraften högre hos individen ju fler skyddsfaktorer som förekommer runt 

individen. Skyddsfaktorerna hjälper individen att dessutom öka motståndskraften till att 

återhämta sig efter den svåra händelsen/traumatiska upplevelsen. Detta i form av att individen 

upplever sig vara trygg och säker samt ha tillgång till socialt stöd av kvalitet (a.a.).   
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5. Forskningsmetod  

5.1. Hermeneutik  

Samhällsvetenskapen intresserar sig ofta för exempelvis texter, muntliga yttranden eller normer 

och värderingar i samhället (Gilje och Grimen, 2007). Inom hermeneutiken strävar forskaren 

efter att nå en djupare förståelse för fenomenet, genom att tolka materialet (Andersson, 2014).  

I föreliggande studie eftersträvas en djupare förståelse om propositionen som föranledde den 

nya gymnasielagen. Vi anser därmed att en hermeneutisk utgångspunkt i studien medverkade 

till en djupare förståelse av lagtexten och tillhörande proposition. Texter kan förstås utifrån 

mottagarens tolkning av texten eller utifrån författarens avsikt med densamma (Andersson, 

2014). I föreliggande studie är ambitionen att få en djupare förståelse för propositionen som 

föranledde den nya gymnasielagen och dess konsekvenser för ensamkommande ungdomar som 

omfattas av lagen. Inom hermeneutiken innehar forskaren och dennes förförståelse en 

betydande roll i tolkningsprocessen. Förförståelse kan beskrivas som forskarens förutsättningar 

där språk, trosuppfattning och personliga erfarenheter ingår. Därmed styr förförståelsen vad 

som är förståeligt, men också till viss del forskningens resultat (Gilje och Grimen, 2007). Vår 

förförståelse grundar sig i de kunskaper vi erhållit från socionomprogrammet samt tidigare 

arbetserfarenheter med berörd grupp. Vi vill här belysa att vårt resultat kan ha påverkats av vår 

förförståelse, vilket innebär att studien inte är replikerbar då individer besitter olika erfarenheter 

och förförståelse vilket därmed får betydelse under tolkningsprocessen. Inom hermeneutiken 

skapas en djupare förståelse för textens helhet genom att tolka textens olika delar, var och en 

för sig. Under arbetets gång pendlar forskaren mellan delarna och helheten, vilket benämns som 

den hermeneutiska cirkeln. Det sker vidare en ständig rörelse mellan texten, som en del, och 

kontexten som en helhet, samt mellan texten och vår förförståelse (Andersson, 2014; Gilje och 

Grimen, 2007). Vi har studerat propositionen i sin helhet, samt dess delar, för att uppnå en 

djupare förståelse. Vi har också sett propositionen som en del av en helhet, det vill säga som en 

del av det svenska samhället, för att få en förståelse hur lagen kan ha påverkat ensamkommande 

barn och unga. 

5.2. Kvalitativ textanalys  

En kvalitativ textanalys studerar inte enbart texten i sig. Målet med en kvalitativ textanalys är 

att skapa en förståelse för hur fenomen påverkas och kommer till uttryck i samhället. Widén 

(2019) menar att en granskning och analys av politiska texter syftar till en ökad förståelse för 

hur den valda textens politik och dess förändring skett. Detta kan jämföras med en kvantitativ 

textanalys, som innebär att forskaren räknar förekomsten av ord (Boréus, 2016). Då vi utgick 

från en hermeneutisk syn och ville få en djupare förståelse av lagen och hur den tillkommit 

valde vi därför en kvalitativ textanalys. Vidare beskriver Widén (2019) att kvalitativ textanalys 

används vid studier på lagtexter, styrdokument eller andra politiska dokument såsom remisser 

eller propositioner. Grunden i en kvalitativ textanalys är att identifiera och studera delarna i 

vald text för att därefter förstå helheten utifrån det sammanhang som texten är tagen ur (a.a.).  

Widén (2019) beskriver att analysfrågor kan formuleras utifrån tre dimensioner. Den första 

dimensionen behandlar upphovspersonen intention med texten. Den andra dimensionen handlar 

om textens utformning och innehåll. Den sista dimensionen behandlar textens innebörd för 

samhället, således studeras sammanhanget utanför texten (a.a.). Vi studerade lagens effekter 

och konsekvenser för ensamkommande ungdomar som omfattas av lagen. Således utgick vi 

från de två sistnämnda dimensionerna för att utforma analysfrågorna, då dessa berör textens 

innehåll och innebörd i samhället.  
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En kvalitativ textanalys sker i olika steg. När forskningsfrågor har formulerats väljs lämpliga 

texter ut för analys (Widén, 2019; Boréus, 2016). Detta innebär att det sker ett målstyrt urval 

av data, vilket enligt Bryman (2011) innebär att valda texter inkluderas i studien på grund av 

dess förmodade förmåga att besvara syfte och frågeställningar. Texten studeras och därefter 

skapas teman (se nedan). Analysfrågor skapas utifrån forskningsfrågorna (Widén, 2019; 

Boréus, 2016). Analysfrågorna kan delvis ses som underställda forskningsfrågor, dock ska 

dessa inte likställas med varandra (Boréus, 2016).  

5.3. Tillvägagångssätt  

Syftet med denna studie var att tydliggöra och få en djupare förståelse för de risk- och 

skyddsfaktorer den nya gymnasielagen kan medföra för ensamkommande ungdomar, under 

gymnasiestudier. Utifrån våra frågeställningar valde vi att utföra en textanalys på propositionen 

2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd. Målet med 

vald metodansats var att studera och analysera propositionens delar samt helhet för att öka 

förståelsen för den nya gymnasielagen och dess verkan på berörda individer.  

Vi läste propositionen var för sig och valde därefter ut, för oss, viktiga ord och meningar.  Dessa 

ord och meningar sorterades in under de teman som hade bestämts i förväg, vilka var rättigheter 

och skyldigheter. Vid textanalysens start var rättigheter och skyldigheter centrala begrepp. 

Under arbetsprocessen insåg vi att dessa begrepp i sin kontext resulterar i positiva och negativa 

konsekvenser för den enskilde. Teman som skapades under arbetets gång var negativa och 

positiva konsekvenser samt integration och socialtjänsten. För att gå vidare med dessa teman, 

utformades analysfrågor utifrån våra forskningsfrågor. Analysfrågorna var:   

· Vilka rättigheter har ungdomen enligt lagen? 

· Vilka skyldigheter har ungdomen enligt lagen? 

· Hur främjar lagen etablering på arbetsmarknaden? 

· Hur främjar lagen integrationen? 

· Vilka tänkbara positiva konsekvenser kan lagen medföra för den enskilde? 

· Vilka tänkbara negativa konsekvenser kan lagen medföra för den enskilde? 

· Vilket stöd ska socialtjänsten enligt lagen ge om behovet uppstår? 

Processen fortlöpte genom att vi ställde analysfrågorna till samtliga stycken i propositionen. 

Detta resulterade i vårt analysschema, vilket utgör grunden för vårt resultat. Rubrikerna i 

analysschemat representerar våra teman. Det vi ansåg vara mest relevant för att besvara studiens 

forskningsfrågor valdes därefter ut som slutgiltigt resultat. Vi har tolkat resultaten utifrån valda 

teoretiska begrepp, tidigare forskning samt aktuell lagstiftning. Studiens syfte är att tydliggöra 

och därmed få en djupare förståelse för den nya gymnasielagen och vad lagen innebär för 

ungdomarna som omfattas av den. Vi ansåg att detta erhålls genom att analysera propositionen 

med hjälp av teoretiska begrepp i kombination med tidigare forskningsresultat. 

5.4. Validitet och reliabilitet  

Validitet inom kvalitativ forskning innebär enligt Bergström och Boréus (2012) att studien är 

trovärdig. Detta sker genom att den valda metoden mäter det den är avsedd att mäta samt att 

studien undersöker det som uppges ska undersökas (a.a.). Vi anser att kvalitativ textanalys som 

metodval besvarar studiens syfte och frågeställningar samt att studien undersöker det som 

uppges ska undersökas. Bergström och Boréus (2012) beskriver vidare att reliabilitet handlar 

om huruvida studien är tillförlitlig. I kvalitativa textanalyser baseras reliabiliteten på bland 

annat tolkningsaspekten (a.a.). Vi har i möjligaste mån försökt att nå upp till reliabiliteten 
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genom att bland annat utgå ifrån citat i propositionen. Vi är medvetna om att textanalysen består 

av egna slutsatser med grund i valda teoretiska begrepp och tidigare forskning. Därmed består 

analysen av våra egna tolkningar vilket kan komma att påverka studiens reliabilitet. Widén 

(2015) beskriver att en kvalitativ textanalys kan beskriva och ge kunskap på en nationell nivå. 

Vi anser att det å ena sidan kan bidra med ökad kunskap kring den nya gymnasielagen, detta då 

propositionen till lagändringarna studerats.  

5.5. Metoddiskussion  

En fördel med vald metod är att detta kan generera en ökad kunskap om den nya gymnasielagen 

vilket därmed kan belysa eventuella utmaningar och behov som dessa ungdomar kan stå inför, 

under och efter avslutade gymnasiestudier. Studien baseras på en hermeneutisk vetenskaplig 

grund, vilket således innebär att vår tolkning och förförståelse kan ha påverkat studiens resultat. 

Den kunskap och de erfarenheter vi erhållit genom studier och arbete kan därför ha påverkat 

våra tolkningar, vilket vi vill belysa. Då vi tidigare i arbetet erfarit ungdomarnas och 

professionellas frågor angående lagen och sett svårigheterna med tolkningen av lagen. Vi har 

från början varit kritiskt inställda till lagen och har därmed ställt oss frågande till hur lagen och 

tillhörande proposition är utformad. Vi har dock försökt att vara i neutrala och objektiva i vår 

textanalys av den nya gymnasielagen. Resultatet kan ändock utgöra en bidragande del i 

kunskapsområdet om den nya gymnasielagen och kan därmed bidra till det sociala arbetets 

utveckling. De professionella inom socialt arbete kan i och med vår studie få en ökad kunskap 

och förståelse för hur denna lag är utformad, samt vilka positiva och negativa konsekvenser 

lagen kan medföra för ungdomarna. 

Vår ambition med föreliggande studie utvecklades till att belysa positiva och negativa 

konsekvenser som lagen kan medföra för de ungdomar som omfattas av den. Till en början var 

analysens centrala begrepp rättigheter och skyldigheter. Dock tydliggjordes under 

arbetsprocessen att rättigheter och skyldigheter i sin kontext resulterar i positiva och negativa 

konsekvenser för den enskilde. Vidare var syftet att tydliggöra och därmed få en djupare 

förståelse av den nya gymnasielagen och dess innebörd för de ungdomar som omfattas av lagen. 

Vi valde att utföra textanalysen på propositionen som föranledde lagen, då denna innehåller 

diskussion och bakomliggande orsaker till att lagen upprättades.  

Det kan dock ses som en brist att studiens datamaterial består av lagens proposition, då 

intervjuer eller enkäter skulle generera en bredare kunskap om ensamkommande ungdomars 

och professionellas, som möter ungdomarna, erfarenheter och upplevelser angående lagens 

konsekvenser. Vi ansåg att personliga erfarenheter och upplevelser inte skulle bidra till att 

besvara studiens forskningsfrågor. Således exkluderades denna typ av datamaterial, då detta 

skulle ta fokus från vårt huvudsakliga syfte. Då vårt material består av offentliga dokument, då 

vi gjort en tolkning av propositionen, ser vi inte någon etisk problematik. Vi har därför valt att 

inte beröra etiska överväganden närmare.   
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6. Resultat och analys 
Nedan presenteras vårt resultat på textanalysen av propositionen 2017/18:252 Extra 

ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd. Resultatet består av citat från 

propositionen och analysschemat i sin helhet presenteras i punktform, med sidhänvisning till 

propositionen i bilaga 1, analysschema. Vi har vidare valt att presentera vår analys i tre teman; 

positiva och negativa konsekvenser, integration samt socialtjänst. I avsnittet om positiva och 

negativa konsekvenser analyseras resultatet av textanalysen utifrån tidigare forskning angående 

livssituationer hos asylsökande barn och unga. I avsnittet om integration analyseras texten 

utifrån det teoretiska begreppet integration samt tidigare forskning angående integration och 

etablering arbetsmarknaden för nyanlända. I avsnittet om socialtjänsten analyseras 

propositionen med hjälp av Socialtjänstlagen (2001:453).   

7.1. Positiva och negativa konsekvenser   

Unga vuxna som kom till Sverige som minderåriga ska ges en ny möjlighet till 

uppehållstillstånd i Sverige (s. 22, 30, 56).    

För många av ungdomarna har vistelsetiden i Sverige präglats av stor oro och ovisshet (s. 

22). 

Ett uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan bara beviljas då den sökande har fått, eller 

kommer att få, ett utvisningsbeslut (s. 24, 38, 44, 52).  

Ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen beviljas enbart i de fall ungdomen inte 

kan beviljas ett uppehållstillstånd på någon annan grund (s. 38). 

För att beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen krävs att 

handläggningstiden ska ha uppgått till 15 månader, eller mer (s. 32). 

Som framgår av citatet från propositionen ska handläggningstiden ha uppgått till minst femton 

månader. Detta innebär att flera av ungdomarna i realiteten kan ha befunnit sig betydligt längre 

i Sverige. Då den ensamkommande ungdomen, under en längre period, levt i stor ovisshet, 

menar flera studier kan leda till att ungdomens psykiska hälsa kan försämras, med psykiska 

kriser och anpassningsproblem som följd (Lundberg & Dahlquist, 2012; Kaukko & Wernesjö, 

2017; Wimelius, Eriksson, Isaksson & Ghazinour, 2017; Lustig, Kia-Keating, Knight, Geltman, 

Ellis, Kinzie, 2004). Att leva i ovisshet på grund av de långa handläggningstiderna medför en 

tänkbar negativ konsekvens för ungdomen, vilket innebär att ett stort antal av dessa ungdomar 

riskerar en försämrad psykisk hälsa som följd. Lundberg och Dahlquist (2012) menar att 

ensamkommande barn och ungdomar upplever osäkerhet kring uppehållstillståndet och att 

asylprocessen är svårförståelig. Som framgår i citatet ovan ska ungdomen ha fått, eller i annat 

fall kommer att få, ett utvisningsbeslut efter att ha befunnit sig i Sverige under många år, för att 

få en ny möjlighet till att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. 

Detta kan medföra negativa konsekvenser för ungdomen, då asylprocessen kan upplevas som 

ovisst och otydligt. Roth och Ekblad (2006a; 2006b) belyser att osäkerheter gällande 

uppehållstillstånd kan utgöra stressfaktorer som i sin tur påverkar ungdomens psykiska hälsa, 

som därmed riskerar att försämras med tiden under vistelsen i Sverige. Den ovisshet ungdomen 

levt under kan å andra sidan avta i och med om ungdomen beviljas ett tillfälligt 

uppehållstillstånd, vilket medför en positiv konsekvens för ungdomen.  
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Ett uppehållstillstånd enligt gymnasielagen beviljas i de fall ungdomen har för avsikt att 

studera på heltid (s. 35).  

Delta aktivt i utbildningen (s. 24, 41, 49). 

Som framgår av ovanstående citat är det tillfälliga uppehållstillståndet villkorat i form av att 

ungdomen aktivt ska delta i utbildningen samt bedriva studier på heltid. Ungdomarna befinner 

sig i ett nytt land, utan sina föräldrar och i vissa fall helt utan familjemedlemmar. Michelson 

och Sclare (2009) påvisar att asylsökande barn som utsätts för separation från föräldrar har en 

ökad risk för psykisk ohälsa, vilket i sin tur kan medföra negativa konsekvenser för ungdomen 

och dennes studier. Det faktum att uppehållstillståndet är villkorat och kravfyllt kan medföra 

ytterligare press, vilket också kan försämra den psykiska hälsan. Samtidigt kan ungdomens 

studier ses som en positiv konsekvens då skolan ger sysselsättning och förutsättningar att skapa 

sociala relationer, då flera studier påvisar skolan som en viktig del i en god integration (Seidel 

& James, 2019; Wimelius et al, 2017; Lundberg & Dahlquist, 2012).   

Bradby (2019) belyser att en pålitlig, kontinuerlig och stödjande kontakt från exempelvis 

socialtjänst, familjehem eller skolpersonal är betydande för ensamkommande ungdomars 

välmående. Det kan tänkas att skolan kan skapa ännu en positiv konsekvens för ungdomen om 

denne har tillgång till en denna form av kontakt. Som framgår av citatet ovan ska den unge 

aktivt delta i utbildningen, vilket kan medverka till att ungdomen skapar kontakter med 

personalen på skolan. I de fall ungdomen upprättar denna kontakt möjliggör det positiva 

konsekvenser för ungdomen, vilket Hedrenius och Johansson (2013) menar kan komma att 

påverka hur ungdomarna återhämtar sig efter bland annat ett upplevt trauma. Därmed blir bland 

annat myndighetspersoners kontakt med ungdomarna och relationen mellan de betydelsefull. 

Den professionella inom socialt arbete kan medverka till att de negativa konsekvenserna 

synliggörs och motarbetas och till att de positiva konsekvenserna förstärks, vilket i sin tur 

skapar möjlighet till att förbättra livssituationen hos ensamkommande ungdomar som beviljats 

tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.  

7.2. Integration  

Det är därför angeläget att det görs lagändringar som innebär att så många som möjligt i 

denna grupp av unga vuxna, som kom till Sverige som ensamkommande barn senast 24 

november 2015, som väntat mycket länge på Migrationsverkets beslut i asylärendet och som 

studerat, kan beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Detta kan sedan leda till 

möjlighet att söka arbete, etablera sig på arbetsmarknaden och beviljas permanent 

uppehållstillstånd (s. 30). 

Att studera får individen att känna sig inkluderad i samhället vilket skapar en känsla av 

gemenskap (Börjesson & Rehn, 2016). Forskare inom området (Seidel & James,2019; 

Wimelius et al, 2017; Lundberg & Dahlquist, 2012) menar också att ungdomens känsla av 

sammanhang bedöms öka och påverkas genom integration i skolan – och därmed i det svenska 

samhället. Forskning belyser att integreringen kan hjälpa ungdomarna att öka sitt sociala 

nätverk, vilket i sin tur kan öka chanserna till att erhålla ett arbete efter avslutade 

gymnasiestudier (Manhica, et.al, 2019). Som framgår i citatet är ett syfte med den nya 

gymnasielagen att uppmuntra unga nyanlända till gymnasiestudier. Den nämnda forskningen 

belyser vikten av skolan som en integreringsform till det svenska samhället. Gymnasiestudierna 

kan således medverka till att främja ungdomarnas integration, vilket i sin tur främjar 

integrationen i det svenska samhället genom arbete och etablering på arbetsmarknaden  
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Vidare är vänskapsrelationer som viktigast i tonåren. Dessa relationer kan ersätta 

familjemedlemmar som ungdomen förlorat eller för tillfället inte träffar (Hedrenius & 

Johansson, 2013). Skolan kan således medverka till att ungdomen skapar vänskapsrelationer 

som i sin tur, till viss del, kan kompensera för de familjemedlemmar som är avlidna eller 

fortfarande befinner sig i hemlandet. Skolan är därför en relevant del i integrationen för 

ensamkommande barn och unga (Wimelius, Eriksson, Isaksson & Ghazinour, 2017; Lundberg 

& Dahlquist, 2012; Hedrenius & Johansson, 2013). Det har visat sig att känslan av tillhörighet 

i det svenska samhället ökar genom att studera tillsammans med svenska ungdomar. Dock visar 

studier att verkligheten ser annorlunda ut, då ensamkommande barn och ungdomar ofta placeras 

i separata klasser avskilt från övriga elever (Lundberg & Dahlquist, 2012). Med grund i 

redovisad forskning har därmed kommunens och/eller de enskilda skolornas sätt att organisera 

undervisningen och klassindelningarna betydelse för hur ensamkommande ungdomars 

integration i samhället fortlöper. Om skolan delar upp klasserna och avdelningarna kan det leda 

till att segregationen ökar, i både skolan och samhället. I de fall skolan inte separerar elever kan 

å andra sida ensamkommande ungdomars gymnasiestudier leda till en ökad integration i 

samhället, vilket innebär att skolan kan ses som en viktig sysselsättning och grund för skapandet 

av sociala relationer som i sin tur ökar möjligheterna till arbete. 

Utbudet av kommunala vuxenutbildningar skiljer sig åt mellan landets kommuner (s. 47).   

Finns inte någon skyldighet för kommunerna att anordna sådana utbildningar […] kommer 

bero på enskilda kommuners vilja och möjlighet att erbjuda sådana utbildningar (s. 47).  

Regeringen skall vidare säkerställa en jämn fördelning av ungdomarna mellan kommunerna 

(s. 56).  

Som framgår av första citatet kan detta innebära att utbudet av kommunala vuxenutbildningarna 

skiljer sig åt mellan kommunerna i Sverige. Utbudet av utbildningar beror således på var i landet 

den unge bor. Celikaksoy och Wadensjö (2016) menar att möjligheten för en god etablering är 

högre i den stad ungdomen först blev placerad i, jämfört om den unge tvingas flytta. Det 

förklaras delvis genom skapandet av sociala relationer (Celikaksoy & Wadensjö, 2016). Den 

geografiska placeringen har således stor relevans för ungdomens etablering på 

arbetsmarknaden, då mindre kommuner kan ha färre arbetstillfällen jämfört med en större. 

Vidare framgår, av tredje citatet, att regeringen ska säkerställa en jämn fördelning av 

ungdomarna mellan kommunerna i landet. Således väljer inte ungdomen i vilken kommun 

denne ska bo, vilket tillsammans med de skillnader i kommunernas utbud av kommunala 

vuxenutbildningar innebär att ungdomarna inte har samma förutsättningar för val av utbildning. 

Ett begränsat utbud av kommunala vuxenutbildningar kan leda till att ungdomen tvingas välja 

en utbildning som han eller hon saknar intresse av, enbart för att få ett tillfälligt 

uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. 

Ungdomen beviljas uppehållstillstånd i sex månader efter fullföljd utbildning (s. 24, 42, 48).  

 En förutsättning för att få permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen är att 

utlänningen efter avslutad utbildning har fått ett arbete som han eller hon kan försörja sig på 

(s. 46) 

Forskning visar att en fullföljd gymnasieutbildning ökar möjligheterna till en gynnsam 

etablering på arbetsmarknaden (Manhica et al., 2019; Çelikaksoy & Wadensjö, 2017; Omland 

& Andenas, 2017; Andersson Joona, Wennemo Lanninger & Sundström, 2016; Çelikaksoy & 

Wadensjö, 2016). Dock har den geografiska placering påverkan på ungdomarnas etablering på 
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arbetsmarknaden (Celikaksoy & Wadensjö, 2016; Andersson Joona, Wennemo Lanninger & 

Sundström, 2016).  Çelikaksoy och Wadensjö (2017) menar dessutom att förutsättningarna till 

arbetsmöjligheter ökar ju längre tid ungdomen har varit bosatt i Sverige. I och med att 

gymnasielagen möjliggör studier på gymnasienivå är detta i enlighet med forskning en god 

förutsättning för etablering på arbetsmarknaden. Dock ökar möjligheterna till arbete ju längre 

tid den unge har bott i Sverige, vilket gymnasielagen kan försvåra i och med att ungdomen har 

sex månader på sig efter avslutade gymnasiestudier att finna ett arbete. 

7.3. Socialtjänsten  

Ungdomen beviljas uppehållstillstånd i sex månader efter fullföljd utbildning (s. 24, 42, 48). 

Den unge kommer vara berättigad studiestöd och kommer därför inte vara i behov av 

ekonomiskt bistånd (s. 57). 

Den unge har rätt att ansöka om studiehjälp alternativt studiestöd (s. 53, 57). 

Studiemedel för studier på gymnasial nivå utgår från och med det andra kalenderhalvåret 

som den studerande fyller 20 år. Innan dess finns rätt till studiestöd i form av studiehjälp (s. 

57).  

CSN beviljar studiestöd under 120 heltidsveckor på gymnasienivå (s. 57). 

Som framgår i stycket ovan beviljas ungdomen, efter avslutade studier, ett uppehållstillstånd på 

sex månader vilket skall ge ungdomen möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Under 

denna period erhåller inte ungdomen studiemedel från CSN, vilket således innebär att den unge 

står utan ekonomiska medel för att kunna tillgodose sina basala behov. Detta tas dock inte i 

beaktning då propositionen endast uppmärksammar den unges rättigheter under studieperioden, 

vilket innebär att perioden efter avslutade studier inte benämns. Under dessa förutsättningar har 

dock ungdomen rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap socialtjänstlagen 

(2001:453), då han eller hon har samma rättigheter som en svensk medborgare. I de fall 

ungdomen saknar vägledning i sina egna rättigheter, och kommunens skyldigheter, finns en risk 

att ungdomen inte nås av informationen, då propositionen enbart berör studietiden och uttrycker 

att den unge inte kommer vara i behov av ekonomiskt bistånd.  

7. Diskussion  
Syftet med föreliggande studie var att utföra en textanalys av propositionen som föranledde 

den så kallade nya gymnasielagen. Vi har tolkat vad lagen kan innebära för de 

ensamkommande ungdomarna som omfattas av lagen, i form av positiva och negativa 

konsekvenser. Studiens forskningsfrågor är; 

• Vilka positiva och negativa konsekvenser kan uppkomma för ungdomar som omfattas 

av den nya gymnasielagen under studietiden? 

• Vilka positiva och negativa konsekvenser kan uppkomma för ungdomar som omfattas 

av den nya gymnasielagen efter fullföljd gymnasieutbildning? 

• Hur kan socialtjänsten bistå med stöd och hjälp till ensamkommande ungdomar under 

och efter fullföljd gymnasieutbildning?   

Vi uppfattar, enligt propositionen, att lagen främst inrättades på grund av Migrationsverkets 

långa handläggningstider under flyktingkrisen hösten 2015, vilket förklaras genom det stora 

antalet flyktingar som sökte sig till Sverige. Asylprocessen, på grund av de långa 
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handläggningstiderna, kan på så sätt ses som ett misslyckande, vilket medverkade till att 

regeringen ansåg det var angeläget att snarast vidta åtgärder för att förbättra ungdomarnas 

situation. Detta anges också som skäl till den korta remisstiden. I inledningen redovisade vi 

några av de frågor och betänkanden som både Lagrådet och flera tillfrågade remissinstanser 

presenterade i sina yttranden angående lagförslaget. Det gjordes inga ändringar i lagen innan 

lagförslaget trädde i kraft, trots att Lagrådet uttryckte “att gränsen har nåtts för vad som är 

acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas” (Prop. 2017/18:252, s. 31). Många 

remissinstanser ifrågasatte vidare om lagförslaget var ändamålsenligt, vilket fortfarande 

diskuteras drygt ett år efter att lagen trädde i kraft. Lägesbeskrivningarna har visat på hur 

verkligheten ser ut för ungdomarna som omfattas av den nya gymnasielagen där bland annat 

frågor om boende, försörjning samt arbetsmöjligheter efter fullföljda studier lyfts fram som 

kritiska.  

Det framgår vidare att det fortfarande råder oklarheter kring vilka utbildningar och kurser som 

ligger till grund för ett förlängt uppehållstillstånd. Flera remissinstanser påpekade vikten av att 

ungdomarna får relevant och tydlig information för att kunna ta tillvara sina rättigheter. 

Regeringen menade att de informationsåtgärder som vidtogs bedömds som tillräckliga och 

hänvisar till Migrationsverkets serviceskyldighet och det offentliga biträde som enligt 

regeringen hade majoriteten av alla ensamkommande ungdomar tilldelats ett offentligt biträde. 

Vi ställer oss dock frågande till om informationen som förmedlats varit tillräcklig, då det är 

tydligt att det fortfarande råder oklarheter kring lagen och dess villkor för ungdomarna som 

berörs. I propositionen framgår heller inte om ungdomarna, efter beviljat uppehållstillstånd, har 

tillgång någon professionell som är ungdomen behjälplig, då det offentliga biträdets uppdrag, 

efter beviljat uppehållstillstånd, avslutas. Således innebär detta att ungdomen har eget ansvar 

att se kontinuerligt besöka Migrationsverkets webbplats för att inhämta information, 

exempelvis angående ansökningsprocessen om förlängt uppehållstillstånd.  

7.1. Motståndskraft 

Enligt propositionen upprättades lagen till stor del på grund av att den aktuella gruppen ansågs 

som särskilt utsatt då de kom till Sverige som barn och att de under ansökningstiden hunnit bli 

vuxna. Det medförde att möjligheterna till att beviljas ett uppehållstillstånd kraftigt försämrades 

och regeringen ansåg att situationen för gruppen var tvungen att förbättras (Prop. 2017/18:252). 

Vidare har forskning visat att den psykiska ohälsan kan försämras med tiden under vistelsen i 

Sverige. En förklaring till detta är stressfaktorer som osäkerhet gällande arbetslöshet, 

uppehållstillstånd, en fördröjd familjeåterförening och utanförskap (Roth och Ekblad, 2006a; 

Roth och Ekblad, 2006b). Föreliggande studie har påvisat uppkomsten av olika positiva och 

negativa konsekvenser för den unge som har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd enligt den 

nya gymnasielagen. Denna grupp utgörs av olika individer som har olika förutsättningar och 

egenskaper. Det innebär vidare att ungdomarna reagerar på olika sätt vid en traumatisk 

händelse, vilket förklaras genom begreppet motståndskraft. Som tidigare nämnt består 

motståndskraft av olika faktorer, såsom psykologiska och biologiska faktorer. Detta medför att 

faktorer som utgör en risk för en individ kan utgöra ett skydd för en annan (Hedrenius & 

Johansson, 2013). Att erhålla tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen 

med dess villkor kan innebära en utlösande faktor för psykisk ohälsa, för en individ med låg 

motståndskraft, samtidigt som dessa villkor kan, för en individ med hög motståndskraft, 

innebära ökad motivation. I och med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den nya 

gymnasielagen har ungdomen därmed fått en ny möjlighet att vara kvar i landet. Detta kan å 
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ena sidan ses som att individen återtar kontrollen över sitt liv och därmed minskar känslan av 

kontrollförlust. På så sätt ökar individens motståndskraft under denna period. Å andra sidan kan 

det också innebära att ungdomen känner en oro och osäkerhet inför framtiden och därmed kan 

känslan av kontrollförlust öka vilket innebär att motståndskraften minskar.  

7.2. Livssituationen hos asylsökande barn och ungdomar 

Enligt propositionen menar regeringen att ungdomen ska finansiera sina studier genom CSN 

vilket innebär att ungdomarna inte kommer bli aktuella för ekonomiskt bistånd. Dock tas inte 

de efterföljande sex månader, efter avslutade studier, i beaktning av regeringen i propositionen. 

Det innebär vidare att kommunerna inte har beviljats utökat anslag för ökade kostnader för 

ekonomiskt bistånd (Prop. 2017/18:252, s. 56–57). Vi ställer oss därför frågande till detta 

uttalande då ungdomar under 20 år erhåller studiehjälp om 1250 kronor, samt ett extra tillägg 

om 855 kronor (CSN, 2019). Denna ersättning kan ses som fullt tillräcklig för ungdomar som 

lever tillsammans med sina föräldrar, eller annan vårdnadshavare, medan det för en ungdom 

med eget boende kan anses vara en orimlig summa att leva på. Enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen (2001:453) har ungdomen rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd, i de fall 

studiestödet från CSN inte är tillräckligt. Vi anser att detta inte tas i beaktning i propositionen 

och vi saknar en konsekvensanalys angående ungdomarnas ekonomiska förutsättningar och hur 

regeringen planerade och diskuterade denna del. När informationen brister kan detta orsaka 

tolkningssvårigheter för de som tillämpar lagen i praktiken, vilket således kan resultera i 

negativa konsekvenser för ungdomen. De ungdomar som inte finner ett arbete efter fullföljda 

studier, eller klarar att leva på de ekonomiska medel CSN tillhandahåller under studietiden, 

riskerar att sakna ekonomiska medel för att tillgodose sina basala behov. I kombination med att 

inte ha kunskapen om Socialtjänstlagen (2001:453) och sina rättigheter kan ungdomen, tvingas 

att begå brottsliga handlingar såsom Socialstyrelsen vittnar om, vilket kan medföra ytterliga 

negativa konsekvenser för ungdomen. Socialstyrelsen (2019) menar att de svårigheter och 

problem som den nya gymnasielagen medfört för ungdomarna, såsom osäker försörjning, har 

lett till att de utför handlingar som de inte vill, som exempelvis att sälja sex och/eller droger, 

för att ungdomen skall få pengar för att tillgodose sina basala behov.  

Enligt propositionen har den unge vidare en skyldighet att ordna eget boende, då de som erhållit 

ett tillfälligt uppehållstillstånd inte omfattas av lag (2016:38) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (Prop. 2017/18:252, s. 56). Då vi erfar att 

bostadssituationen i dagens samhälle är ansträngd ser vi därför stora utmaningar i att finna ett 

tryggt boende. Dessutom kräver de flesta fastighetsägare en ordnad ekonomi med fast inkomst, 

vilket kan ytterligare försvåra möjligheterna till eget boende. I linje med Socialstyrelsen (2018) 

ställer vi oss frågande huruvida ungdomen, under dessa förutsättningar, kan komma att fullfölja 

sina studier och vidare finna ett arbete. 

Kommunen har det yttersta ansvaret för dess invånare enligt 2 kap 1 § Socialtjänstlagen 

(2001:453). Vidare framgår det i Socialstyrelsens riktlinjer (SOSFS 2012:11) att barn och unga 

som tidigare varit placerade ska erhålla stöd från socialnämnden upp till 21 års ålder. 

Framförallt gäller detta stöd i det fall ungdomen ska ha ett eget boende, utbildning och arbete 

(a.a.). Det framgår av Socialstyrelsen (2018) att kommunerna har olika lösningar på exempelvis 

boendesituationen och att många av kommunerna överlämnar ansvaret till civilsamhället, 

såsom lokala föreningar. Utifrån likabehandlingsprincipen kan detta uppfattas som förvirrande 

och svårförståeligt för de ungdomar som omfattas av lagen. Det är tydligt att det råder stor 

skillnad mellan landets kommuner, vilket innebär att ungdomar som flydde tillsammans från 
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samma land och ansökte om asyl i Sverige vid samma tillfälle kan ha helt olika förutsättningar 

till ett gott liv i Sverige, trots att de har ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt samma lag. Med 

grund i att förutsättningarna skiljer sig åt mellan landets kommuner ifrågasätter vi vidare SKR:s 

kritik mot Migrationsverket gällande myndighetens serviceskyldighet och det faktum att 

Migrationsverket inte sköter sitt åtagande i att sprida information om den nya gymnasielagen 

(SKR, 2019). Vi anser att serviceskyldigheten bör ligga hos kommunerna att informera om 

gällande regler i respektive kommun, då det finns stora skillnader mellan kommunerna, vilket 

SKR:s undersökning belyser. Undersökningen visar att målgruppsanpassad information saknas 

i hälften av tillfrågade kommuner (SKR, 2019), vilket exemplifierar en av de svårigheter 

ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen ställs inför.  

Ungdomar som befinner sig i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning har tillgång till 

vuxna såsom pedagoger och skolkurator. Dessa vuxna kan utgöra ett stöd och vid eventuellt 

behov fånga upp ungdomen. Ungdomarna får en daglig sysselsättning, vardagsrutiner och en 

social tillhörighet i skolmiljön. Efter avslutade studier upphör detta, vilket innebär att 

ungdomen förlorar den tillhörigheten i samhället han eller hon vant sig vid. Den nya 

gymnasielagen hade som syfte att ge ungdomarna en ny möjlighet i Sverige. Dock visar bland 

annat Socialstyrelsen (2019) att lagen medfört svåra utmaningar för ungdomarna men också för 

de professionella som möter dessa ungdomar. I enlighet med Socialstyrelsen (2019) och SKR 

(2019) behöver lagen bli tydligare då de professionella som möter ungdomarna har framfört att 

det är svårt att ge stöd i och med den bristfälliga kunskapen om den nya gymnasielagen. 

Socialstyrelsen (2019) menar att på grund av lagens otydligheter efterfrågar kommunerna 

tydligare riktlinjer angående lagen och dess villkor. SKR (2019) har riktat kritik till 

Migrationsverket då det fortfarande uppstår osäkerhet och frågor, trots att drygt ett år har 

passerat sedan lagen trädde i kraft och att ungdomarna och de professionella som möter gruppen 

lämnas utan stöd och vägledning angående lagens villkor för att ungdomarna ska få förlängt 

uppehållstillstånd. Det blir för oss tydligt att bland annat socialtjänsten står inför utmaningar i 

mötet med ungdomarna som trots lagens intentioner återigen står inför en osäkerhet och 

stressfylld situation inför framtiden. Det vi har kommit fram till är att lagen har sina brister och 

otydligheter, som exempelvis försörjningssvårigheter, orättvisor inom prövningssystemet, och 

svårigheter med att finna ett boende samt arbete, vilket vidare medfört negativa konsekvenser 

för ungdomarna som omfattas av den tillfälliga lagen. Vi anser att det i sin tur tydliggör vikten 

av en väl utformad och förståelig lagstiftning, åtminstone för professionen som möter 

ungdomarna. I och med bristerna kommer ungdomarna med största sannolikhet vara i behov av 

stöd- och hjälpinsatser från socialtjänsten, på ett eller annat sätt. För ett fungerande socialt 

arbete behövs relevant forskning som sedan kan användas vid utformning av framtida 

lagstiftning. Det krävs därmed att framtida lagstiftning är genomarbetad samt att 

konsekvensanalyser genomförs för att helheten skall tas i beaktning för att ge asylsökande 

ungdomar en ny möjlighet i Sverige.  

I de fall ungdomen har fullföljt sina gymnasiestudier samt erhållit ett arbete och egen 

försörjning kan ungdomen ansöka om permanent uppehållstillstånd. De krav som ställs för att 

ansöka om permanent uppehållstillstånd är bland annat att en anställning ska erhållas inom sex 

månader efter avslutade studier, samt att anställningen inte får vara subventionerad, utan ska 

vara enligt nivå med svenska kollektivavtal. Vidare menar Migrationsverket att anställningen 

måste pågå i minst två år (Migrationsverket, 2019b), vilket inte framgår av vare sig lagtexten 

eller propositionen. Som SKR påpekar kommer utrikesfödda ungdomar under 25 år mötas av 

stora utmaningar i etableringen på arbetsmarknaden (SKR, 2019). Vidare kan ett 
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uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen beviljas för studier på deltid, då särskilda skäl 

föreligger. De särskilda skäl som benämns i lagtexten, samt propositionen, är 

funktionsnedsättning eller sjukdom (Prop. 2017/18:252). Under dessa förutsättningar bör 

tilläggas att det kan bli näst intill omöjligt att etablera sig på arbetsmarknaden, i synnerhet då 

arbetet inte får vara subventionerat. Dessa förutsättningar, som funktionshinder eller sjukdom, 

kan således innebära ännu större utmaningar för ungdomen att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Det kan då diskuteras om den nya gymnasielagen samt möjligheten att ansöka om permanent 

uppehållstillstånd efter fullföljda studier bara väcker falska förhoppningar, hos ungdomar med 

funktionsnedsättning eller sjukdom, som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd för 

gymnasiestudier. 

7.3. Sammanfattning  

För att ansöka om uppehållstillståndet måste den unge ha fått, eller i annat fall skulle få, ett av- 

eller utvisningsbeslut. Den unge måste vidare befinna sig i Sverige vid ansökningstillfället. En 

konsekvens är att den som redan fått ett utvisningsbeslut men är kvar i Sverige har rätt att ansöka 

om ett tillfälligt uppehållstillstånd, medan de ungdomar som hunnit lämna landet inte har rätt 

att ansöka. Detta i sin tur innebär att de ungdomar som har agerat enligt vad lagen kräver, ges 

således inte en ny möjlighet till det tillfälliga uppehållstillståndet enligt den nya gymnasielagen. 

De ungdomar som inte följt av- eller utvisningsbeslutet har dock en ny chans till 

uppehållstillstånd medan de som följde lagen inte har det. Därmed kan detta ha lett till att 

ungdomar som har stannat illegalt i landet kan medverka till att utvisningsbeslutet och/eller 

prövningssystemets legitimitet i samhället inte tas på allvar, både av ungdomarna själva men 

också av resterande befolkning i Sverige, vilket också påpekas av Lagrådet i propositionen 

(Prop. 2017/18:252, s. 31). Vi tänker att prövningssystemets legitimitet kan påverkas på grund 

av att ungdomar som enligt den tillfälliga lagen fått ett utvisningsbeslut men ändock stannat i 

Sverige, utan lagstöd, får en ny möjlighet till ett tillfälligt uppehållstillstånd, då den nya 

gymnasielagen instiftas. Vi ställer oss därmed frågande till hur asylsökande i framtiden kommer 

att agera vid ett av- eller utvisningsbeslut. Samtidigt befarar SKR (2019a; 2019b) att en ökning 

kommer ske av papperslösa ungdomar, som vistas i landet illegalt då det tillfälliga 

uppehållstillstånd inte förlängts eller ett permanent uppehållstillstånd inte beviljas då villkoren 

inte uppfylls. Det kan vidare vara en konsekvens av att de som tidigare inte lämnat landet 

ändock fick en ny möjlighet till ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.  

Sammanfattningsvis anser vi att den nya gymnasielagen är komplicerad och svårtolkad, vilket 

också Socialstyrelsen (2019) och SKR (2019) belyst, samtidigt som de uppmanar regeringen 

till översyn samt utförande av en konsekvensanalys av lagen. Vi har i textanalysen insett att 

delar i propositionen är svår att förstå, som exempelvis vilka utbildningar som kan ligga till 

grund för förlängt uppehållstillstånd. Vi har gång på gång fått börja om samt fått läsa styckena 

upprepade gånger, för att kunna tolka propositionens betydelse för ungdomarna. Vi har i vår 

studie visat att lagen kan medföra både positiva och negativa konsekvenser i olika former under 

och efter gymnasieutbildningen. Vi ser att skyddet från samhället är bristfälligt vilket således 

innebär att ungdomen tvingas skapa sina egna skydd.  

Vi tänker att lagförslaget, dess beredning, remissinstansernas och Lagrådets kritik som inte 

bemöttes, samt den korta remisstiden kan ha medfört en bristfällig konsekvensanalys, vilket har 

orsakat stora utmaningar för ungdomarna som omfattas av lagen samt för de professionella som 

möter gruppen. Vi anser att lagen är en akut åtgärd som i teorin ger ungdomarna en ny möjlighet 

i Sverige, men som i realiteten medför stora konsekvenser för ungdomarna, som exempelvis 
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orättvisor inom prövningssystemet, försörjningssvårigheter och svårigheter med att finna ett 

boende.  Vi ser utmaningarna i att erhålla ett permanent uppehållstillstånd då möjligheterna till 

arbete enligt kraven för permanent uppehållstillstånd är begränsade. Vilka krav som ställs på 

arbetsplatsen och anställningen framgår inte i propositionen utan återfinns på Migrationsverkets 

webbplats. Vi anser det vara nästintill omöjligt för en utrikesfödd ungdom med 

gymnasieutbildning att finna ett arbete där anställningen skall fortlöpa under minst två år, då 

majoriteten av tillsvidareanställningarna idag börjar med en provanställning. Regeringens syfte 

med lagstiftningen var att ge ungdomarna en ny möjlighet till uppehållstillstånd på grund av 

den långa handläggningstiden som föranleddes av det stora antalet asylsökande barn och unga 

under hösten 2015. Dock ställer vi oss frågande till om lagen i realiteten ger dessa ungdomar 

en ny möjlighet, eller om lagen skapar falska förhoppningar inför en framtid i Sverige.  

7.4 Vidare forskning 

Utifrån ovanstående diskussion står dessa ungdomar återigen inför en oviss framtid. Vidare 

forskning bör således utgöras av exempelvis intervjuer med ungdomar som omfattas av lagen 

eller professionella som möter dessa ungdomar för att ta del av erfarenheter och upplevelser. 

Forskning inom detta kan tänkas bidra till ökad kunskap och därmed leda till en djupare 

förståelse om vilka svårigheter och utmaningar ungdomarna som omfattas av den nya 

gymnasielagen kan stå inför, vilket också bidrar till att de professionella som möter de, har 

kunskapen om de verktyg som kan användas i arbetet med ungdomarna. Studien belyser också 

vikten av tydlighet i lagstiftning samt vilken betydelse det har för den berörda gruppens fortsatta 

liv.  
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Bilaga 1. Analysschema  
Rättigheter  

· Att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen vid ett tillfälle, 

senast den 30 september 2018. (s. 18-25, 28, 39) 

· Ska beviljas ett uppehållstillstånd för fortsatta studier om den unge inte fyllt 25 år. 

(s. 23, 46) 

· En ungdom som fått eller annars skulle få ett av- eller utvisningsbeslut kan enligt 

gymnasielagen få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att studera på gymnasienivå i 

Sverige. (s. 24, 38, 44, 52) 

· Ett uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan beviljas om uppehållstillståndet inte 

kan beviljas på annan grund. (s. 38) 

· Unga vuxna som kom till Sverige som minderåriga ska ges en ny möjlighet till 

uppehållstillstånd i Sverige. (s. 22, 30, 56) 

· Den unge har rätt till en individuell prövning. (s. 32) 

· Om den unge inte har behörighet till ett nationellt program på gymnasiet kan den 

unge studera på gymnasieskolans introduktionsprogram. (s. 46, 58) 

· Då den unge studerar på gymnasieskolans introduktionsprogram kan 

uppehållstillstånd beviljas för fortsatta studier en gång på samma program, i 

ytterligare 13 månader. (s. 24, 27, 40-42, 46, 49) 

· För de ungdomar som studerar på gymnasieskolans nationella program, 

sammanhållen yrkesutbildning samt på folkhögskola beviljas uppehållstillstånd som 

överensstämmer med utbildningens längd. (s. 42, 49) 

· Ungdomen ska beviljas uppehållstillstånd i 6 månader efter fullföljd utbildning. (s. 

24, 42, 48) 

· Den unge kan beviljas ett permanent uppehållstillstånd efter fullföljd utbildning, vid 

egen försörjning. (s. 23-24, 30, 37, 42-43, 45-46) 

· I de fall den unge fyllt 25 år finns inte något krav på fullföljd utbildning för 

permanent uppehållstillstånd, då gäller enbart krav på egen försörjning. (s. 23, 43) 

· Det är en rättighet att börja på gymnasiet till och med det första kalenderhalvåret 

det år den sökande fyller 20 år. Därefter har den unge rätt att studera på Komvux 

eller särvux. (s. 25, 34) 

· Den unge har rätt att bedriva sina studier på folkhögskola från det året han eller hon 

fyller 18 år. (s. 34) 

· Vid särskilda skäl kan uppehållstillstånd för deltidsstudier beviljas. Särskilda skäl 

beskrivs i lagen som sjukdom eller funktionsnedsättning. Särskilda skäl kan i 

sammanhanget också innebära arbete, även om det inte kommer till uttryck direkt i 

lagtexten. (s. 27, 36, 42, 50) 

· Den unge har rätt till uppehållstillstånd enligt gymnasielagen även om identiteten 

inte kan styrkas eller göras sannolik. (27-29, 36-38, 43, 54-55) 

· Den unge har rätt att ansöka om studiehjälp alternativt studiestöd. (s. 53, 57) 

· Studiemedel för studier på gymnasial nivå utgår från och med det andra 

kalenderhalvåret som den studerande fyller 20 år. Innan dess finns rätt till 

studiestöd i form av studiehjälp (s. 57). 

Skyldigheter  
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· Ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket innan 24 

november 2015, eller tidigare. (s. 22, 24, 27, 28, 30-31, 33, 38) 

· Handläggningstiden måste ha uppgått till 15 månader eller mer. (s. 27-28, 32-33) 

· Den sökande måste ha fyllt 18 år. (s. 27, 33-34) 

· Lagen omfattar de som fått ett utvisningsbeslut 20 juli, eller senare, och som är 18 år 

eller äldre. (s. 24, 27, 33) 

· Den unge måste tidigare ha studerat i Sverige. Studierna kan ha bedrivits inom 

grundskolan eller inom gymnasieskolan. (s. 35) 

· Den unge får inte tidigare ha fullföljt en yrkesutbildning i Sverige, men i de fall 

utbildningen är fullföljd i hemlandet kan ett tillfälligt uppehållstillstånd beviljas för 

gymnasiestudier i Sverige. (s. 45, 48-49) 

· Studierna skall bedrivas på heltid. (s. 24, 27, 35, 42-44, 50) 

· Utlänningen ska befinna sig i Sverige vid ansökan om tillfälligt uppehållstillstånd 

enligt gymnasielagen. (s. 28, 38) 

· Ett uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kan bara beviljas då den sökande har fått, 

eller kommer att få, ett utvisningsbeslut. (s. 38) 

· Ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen beviljas enbart i de fall 

ungdomen inte kan beviljas ett uppehållstillstånd på någon annan grund. (s. 38) 

· Den unge skall själv visa att förutsättningarna för uppehållstillståndet är uppfyllda. (s. 

39) 

· För den som inte studerar vid ansökan om uppehållstillstånd måste den unge intyga sin 

avsikt att studera. (s. 27, 29, 35, 40-41) 

· Delta aktivt i utbildningen. (s. 24, 41, 49) 

· En förutsättning för uppehållstillstånd enligt befintligt regelverk är, att utlänningen 

studerar. Regeringen bedömer att det därmed finns mycket starka incitament för den 

enskilde att faktiskt påbörja och fortsätta sina studier under tillståndstiden, eftersom 

han eller hon annars riskerar att inte få stanna i Sverige. […] föreslås inte något krav 

på att utlänningen ska redovisa studieaktivitet under tillståndstiden. (s.35) 

· Vid studier på Komvux skall den unge inneha förutsättningar för att tillgodogöra sig 

utbildningen. (s. 25, 50) 

· När den unge har beviljats ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen ska 

han eller hon, i första hand, ordna sitt boende själva. (s. 53, 56) 

· Den unge skall finansiera sina studier genom studiestöd. (s. 57) 

· Migrationsverket har serviceskyldighet. (s. 31, 39, 50, 56) 

· Den unge får inte ha begått ett brott eller ses som ett hot mot Sverige. (s. 37, 40-41) 

Negativa konsekvenser  

· För många av ungdomarna har vistelsetiden i Sverige präglats av stor oro och ovisshet. 

(s. 22) 

· Lång handläggningstid. (s. 22) 

· Uppehållstillståndet är tillfälligt och villkorat. (s. 22) 

· Den begränsade ansökningstiden medförde en risk att relevant information inte nådde 

fram till berörda. (s. 22) 

· Migrationsmyndigheten har en allmän serviceskyldighet. (s. 39, 50) 

· Utbudet av lokala yrkesutbildningar på Komvux skiljer sig åt mellan landets 

kommuner. (s. 46-47) 
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· Finns inte någon skyldighet för kommunerna att anordna sådana utbildningar […] 

kommer bero på enskilda kommuners vilja och möjlighet att erbjuda sådana 

utbildningar (s. 47). 

· Regeringen ska säkerställa en jämn fördelning av ungdomar mellan kommunerna. (s. 

56) 

· Ett stort ansvar läggs på lärare och studie- och yrkesvägledare. (s. 50) 

· Då uppehållstillståndet endast beviljas för en sammanhållen yrkesutbildning eller 

yrkesinriktad utbildning kan det innebära att revideringen blir allt för omfattande och 

likställs med en påbyggnad, vilket i sin tur innebär att uppehållstillståndet inte 

beviljas. (s. 49) 

· Särskilda skäl för deltidsstudier kan innebära arbete, även om det inte kommer till 

uttryck direkt i lagtexten. (s. 36) 

· Den unge får inte tidigare ha fullföljt en utbildning på ett nationellt program, i Sverige 

eller i hemlandet. (s. 45, 48) 

· Den unge får inte tidigare ha fullföljt en yrkesutbildning i Sverige, men i de fall 

utbildningen är fullföljd i hemlandet kan ett tillfälligt uppehållstillstånd beviljas för 

gymnasiestudier i Sverige. (s. 25, 48) 

· I de fall den unge haft rätt till bistånd enligt LMA vid ansökan om uppehållstillstånd 

kan ett sådant bistånd beviljas under en längre tid än vad som annars varit fallet. I de 

fall rätten till bistånd enligt lagen upphört kan den unge återigen ha rätt till bistånd 

efter den nya ansökan om uppehållstillstånd. (s. 54-55) 

· Den unge kommer vara berättigad studiestöd och kommer därför inte vara i behov av 

ekonomiskt bistånd. (s. 57) 

· CSN beviljar studiestöd under 120 heltidsveckor på gymnasienivå. (s. 57) 

· Den unge skall ordna boende på egen hand. (s. 56) 

Positiva konsekvenser  

· På grund av Migrationsverkets långa handläggningstider har många som var barn när 

de kom till Sverige hunnit blivit vuxna, vilket har gjort att deras möjligheter till 

uppehållstillstånd försämrats. (s. 22) 

· Den nya gymnasielagen skapar en ny möjlighet till uppehållstillstånd. (s. 22) 

· I varje enskilt fall skall en individuell prövning göras. (s. 32) 

· Om den unge inte blir behörig till ett nationellt program på gymnasiet kan den unge 

studera på gymnasieskolans introduktionsprogram. (s. 46) 

· Studier på heltid. (s. 35-36, 44, 50) 

Integration  

· Utbudet av kommunala vuxenutbildningar skiljer sig åt mellan landets kommuner (s. 

47).   

· Finns inte någon skyldighet för kommunerna att anordna sådana utbildningar […] 

kommer bero på enskilda kommuners vilja och möjlighet att erbjuda sådana 

utbildningar (s. 47). 

· Möjlighet till uppehållstillstånd genom gymnasielagen (s. 22).  

· Regeringen ska säkerställa jämn fördelning mellan kommunerna (s. 56). 

· Yrkesutbildningarna på Komvux och gymnasieskolans individuella program är 

individuellt utformade. (s. 49) 
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· Det finns möjlighet att revidera studieplanen, dock får enbart mindre justeringar göras. 

Uppehållstillståndet beviljas för en sammanhållen yrkesutbildning eller yrkesinriktad 

utbildning. Det finns ingen möjlighet för en ny yrkesinriktning eller påbyggnad av den 

befintliga utbildningen. (s. 49) 

· Det är därför angeläget att det görs lagändringar som innebär att så många som möjligt 

i denna grupp av unga vuxna, som kom till Sverige som ensamkommande barn senast 

24 november 2015, som väntat mycket länge på Migrationsverkets beslut i asylärendet 

och som studerat, kan beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Detta kan sedan 

leda till möjlighet att söka arbete, etablera sig på arbetsmarknaden och beviljas 

permanent uppehållstillstånd (s. 30). 

· Detta kan sedan leda till möjlighet att söka arbete, etablera sig på arbetsmarknaden 

och beviljas permanent uppehållstillstånd (s. 30) 

· En förutsättning för att få permanent uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen är att 

utlänningen efter avslutad utbildning har fått ett arbete som han eller hon kan försörja 

sig på (s. 46) 

Socialtjänsten  

· I de fall den unge haft rätt till bistånd enligt LMA vid ansökan om uppehållstillstånd 

kan ett sådant bistånd beviljas under en längre tid än vad som annars varit fallet. I de 

fall rätten till bistånd enligt lagen upphört kan den unge återigen ha rätt till bistånd 

efter den nya ansökan om uppehållstillstånd. (s. 56-57) 

· Den unge kommer vara berättigad studiestöd och kommer därför inte vara i behov av 

ekonomiskt bistånd. (s. 57) 

· CSN beviljar studiestöd under 120 heltidsveckor på gymnasienivå. (s. 54, 57) 

· Den unge skall ordna boende på egen hand. (s. 56) 

· Studiemedel för studier på gymnasial nivå utgår från och med det andra 

kalenderhalvåret som den studerande fyller 20 år. Innan dess finns rätt till studiestöd i 

form av studiehjälp (s. 57). 

 


