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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

”En seger för humanismen” utropade Gustav Fridolin då Centerpartiet i april 2018 beslöt sig för 

att ställa sig bakom regeringens förslag om att ge Sveriges ensamkommande ungdomar en ny 

möjlighet till uppehållstillstånd.1 Tiden som följde kantades av kritik och varningar, och det som 

kom att bli den nya gymnasielagen benämndes som en kompromiss och en nödlösning.2 Hösten 

2019 verkar farhågorna kring denna vitt omdiskuterade reform ha besannats.3 Både Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet publicerar då artiklar som beskriver hur bristen på 

framförhållning och konsekvenstänk har lett till att lagen har åsamkat mer skada än nytta. Till 

grund för detta ligger bland annat den debattartikel som den 17 oktober 2019 publicerades i 

nyhetstidningen Dagens Samhälle, undertecknad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Denna text redogör för hur en översyn av SFS 2018:756, Lag om ändring i lagen (2016:752) om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, mer känd som den nya 

gymnasielagen, är brådskande. SKR menar att det idag, drygt ett och ett halvt år sedan lagen först 

trädde i kraft, finns tecken på alarmerande konsekvenser som inte bara har förbisetts från början, 

utan som det än idag inte finns några konkreta lösningar på. Denna utfärdade varning delas in i 6 

punkter, där var och en representerar områden där lagen sägs brista: (1) tungt ansvar men 

bristfällig vägledning för skolpersonal, (2) för få och ofta kostsamma utbildningsplatser, (3) 

otillräckliga kunskaper för att klara utbildningen, (4) utbredd psykisk ohälsa, (5) små möjligheter 

att få ett arbete som uppfyller villkoren och (6) växande parallellsamhälle.4 

I ljuset av detta ämnar denna uppsats undersöka vems säkerhet den nya gymnasielagen 

egentligen tar hänsyn till. Detta kommer att appliceras på två särskilda grupper - dels de lärare 

som utan ett fast regelverk har tvingats tolka och implementera lagen, dels de ensamkommande 

ungdomar vars livsöden nu ligger i lagens händer. Genom att utgå från teorin om säkerhetisering, 

kan denna uppsats förhoppningsvis bidra till det påbörjade, men ännu outvecklade, fält som 

avhandlar säkerhetisering i relation till migrationsfrågor.  

 

 
1 Maria Makar. Gustav Fridolin: “Vi humanister andas ut efter C:s besked om ensamkommande”. SVT, 2018. 
2 Karin Thurfjell. Lagen skulle hjälpa - kallas hinderbana: “Inhumant”. SvD, 2019. 
3 DN:s ledarredaktion. Regeringens misstag drabbar de ensamkommande. DN, 2019. 
4 Anders Knape. SKL: En översyn av gymnasielagen kan inte vänta. DS, 2019. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka implementeringen av SFS 2018:756, mer känd för 

allmänheten som den nya gymnasielagen. Den ämnar undersöka hur den nya gymnasielagen har 

påverkat de ungdomar som omfattas av lagen, samt de lärare vars uppdrag till stor del har legat 

till grund för lagens implementering. Arbetet kommer att fokusera på (1) de ensamkommande 

ungdomarna och (2) lärarna, på grund av de tidigare nämnda uppgifterna från, bland annat, SKR. 

Valet är även baserat på det faktum att den nya gymnasielagen tydligt spelar en roll i dessa 

gruppers vardag. Genom att lärarnas tolkning och bedömning fått en helt ny betydelse för de 

ensamkommande ungdomarna, ligger nu ett stort ansvar på lärarnas axlar. Ungdomarnas 

uppfattningar och ståndpunkter är relevanta på grund av att det är deras livsöden som står på 

spel, vilket följaktningsvis gör att deras röster förtjänar att höras. Mina frågeställningar lyder som 

följande: 

 

Utifrån en respondentundersökning i form av samtalsintervjuer med ett urval ensamkommande 

ungdomar samt lärare: 

1. Hur har implementeringen av den nya gymnasielagen påverkat de ensamkommande 

ungdomarna?  

2. Hur har implementeringen av den nya gymnasielagen påverkat lärarna? 

 

1.3 Den nya gymnasielagen – innebörd och bakgrund 

Den 1 juli 2018 trädde den nya gymnasielagen i kraft. Detta innebar vissa justeringar och tillägg 

inom Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i 

Sverige.5 Vissa ensamkommande ungdomar fick nu möjlighet att fram till september 2018 ansöka 

om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för gymnasiala studier. Detta skulle ge dessa ungdomar 

chansen att studera färdigt och i förlängningen även söka jobb, vilket således gör att de i 

framtiden kan söka permanent uppehållstillstånd.6 Däremot kunde du enbart omfattas av lagen 

om du uppfyllde en rad olika krav. Regelverket är omfattande, men i Lag (2017:353) om 

uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå, sammanfattas de på följande sätt: 

En utlänning som har haft ett uppehållstillstånd enligt 16 c, 16 f eller 16 h § lagen (2016:752) om 

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, eller ett uppehållstillstånd 

enligt 3 §, ska beviljas ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om han eller hon 

1. inte har fyllt 25 år, 

 
5 SFS 2016:752. 
6 Migrationsverket. Information om den nya gymnasielagen. 2018. 
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2. studerar på 

      a) ett nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan eller på heltid på en annan 

motsvarande utbildning, 

      b) en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som 

ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, eller 

      c) heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen eller den 

särskilda utbildningen för vuxna, och 

3. inte tidigare har fullföljt en sådan utbildning eller, i fråga om en sådan utbildning som avses i 2 a, en 

utländsk motsvarande utbildning. 

Ett sådant uppehållstillstånd ska också beviljas en utlänning som har haft ett uppehållstillstånd som har 

tidsbegränsats enligt 5, 12 eller 15 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 

uppehållstillstånd i Sverige, och som inte kan få ett nytt sådant tillstånd, om utlänningen 

1. har fyllt 18 år, 

2. under den lagens giltighetstid har studerat på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, och 

3. uppfyller villkoren i första stycket. 

De som omfattas av den nya gymnasielagen går att dela upp i (1) de som tidigare fått avslag 

på sin ansökan, (2) de som behöver förlänga ett redan tidsbegränsat tillstånd och (3) de som 

redan vid sitt första beslut kan omfattas av de nya bestämmelserna. De ovanstående kraven 

gäller framförallt för de som tidigare har fått avslag. Beroende på vilken av dessa kategorier 

den asylsökande faller inom, kan kraven nämligen se aningen annorlunda ut.7 

 För att nå insikt om vad som har lett fram till dessa nya bestämmelser, 

behöver vi gå tillbaka till hösten 2015. Den 25 november 2015 publicerade 

Regeringskansliets Statsrådsberedning en artikel som hävdade att det svenska 

flyktingmottagandet behöver andrum. Europa möttes under denna tid av osedvanligt stora 

migrationsströmmar, vilket enligt Regeringen slog särskilt hårt mot Sverige. Ett litet land 

med framträdande solidaritet hade tvingats ta ett orimligt stort ansvar. Artikeln pekade 

således på att Sveriges flyktingmottagande inte längre är hållbart, och att det nu tär på 

landets mest grundläggande samhällsfunktioner. Det som föreslås är att beviljandet av 

uppehållstillstånd i Sverige ska dras ner drastiskt, och att ett större ansvar ska överlåtas till 

övriga länder inom den Europeiska unionen.8 Vid detta skede hade regeringen endast en 

månad tidigare kommit överens med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och 

Liberalerna om att införa särskilda åtgärder för att underlätta den rådande situationen, och 

således strama åt migrationspolitiken. Detta innefattade bland annat införandet av en 

tidsbegränsad lag om tillfälligt uppehållstillstånd för flyktingar (med undantag för 

 
7 SFS 2017:353. 
8 Statsrådsberedningen. Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande. 2015. 
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kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer), och en översyn av anledningarna 

till att anländandet av ensamkommande barn hade ökat. De vidare åtgärder som nu föreslås, 

och sedan även implementeras, är bland annat (1) avsändandet av en begäran till 

Europeiska Kommissionen och Europeiska unionens råd om att asylsökande från Italien 

och Grekland ska omplaceras till förmån för Sverige, (2) tillfälliga gränskontroller för att 

minska antalet asylsökande och (3) anpassning av lagstiftning till miniminivå.9 Den svenska 

migrationspolitik som tidigare benämnts som omtänksam och generös, stod med andra ord 

inför ett vägskäl. 

 Den 22 juni 2016 infördes Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebar att de ensamkommande 

ungdomar som sökt asyl innan den 25 november 2015, inte längre skulle få sin ansökan 

prövad enligt den tidigare gällande utlänningslagen (2005:716), utan att nya begränsade 

bestämmelser nu gällde. Följaktligen var detta ännu ett beslut som reducerade möjligheterna 

för flyktingar i Sverige att söka och få beviljad asyl.10 Tiden som följde präglades av långa 

handläggningstider, vilket således gjorde att många av de ensamkommande barnen hann bli 

myndiga. Följaktligen innebar detta även att chanserna att få ett uppehållstillstånd sjönk 

drastiskt.11 Återigen visade riksdagen sin ambivalens, och den 19 mars lämnade 

Justitiedepartement en lagrådsremiss om att vissa ensamkommande ungdomar bör ges nya 

möjligheter till uppehållstillstånd.12 Detta kom slutligen att resultera i SFS 2018:756, Lag om 

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

uppehållstillstånd i Sverige. Med andra ord, den nya gymnasielagen.13  

  

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Säkerhetisering 

Ett begrepp som kommer att utgöra en stor del av den teoretiska grunden till denna uppsats är 

säkerhetisering. Detta begrepp myntades av Barry Buzan, Ole Waever och Jaap de Wilde i boken 

Security: A New Framework For Analysis, och handlar framförallt om hur politiska frågor och 

områden målas upp som existentiella hot och faror. Att en fråga refereras till som ett 

säkerhetsproblem är även starkt kopplat till krav på akuta, och ofta extrema, åtgärder. Detta 

 
9 SOU 2017:12, 108-113.  
10 SFS 2016:752. 
11 Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet. En ny 
möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande. 2017. 
12 Justitiedepartementet. Ny möjlighet till uppehållstillstånd. 2018. 
13 SFS 2018:756. 
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innebär alltså att begreppet säkerhet appliceras på generella samhällsfrågor, istället för att enbart 

förknippas med frågor om krigsmakt och våld.14 Under rubriken Moving Beyond Classical Security 

Complex Theory i kapitel 1, skriver författarna följande: “In the process of securitization, the key 

issue is for whom security becomes a consideration in relation to whom”, vilket introducerar 

begreppets relevans för denna uppsats. Genom att undersöka implementeringen av den nya 

gymnasielagen, ämnar denna uppsats även att undersöka vems säkerhet som den nya 

gymnasielagen tar hänsyn till. Denna uppsats kommer även att avhandla Buzans, Waevers och de 

Wildes begrepp avsäkerhetisering, som istället innebär att frågor tas ut ur det så kallade akuta 

nödläget och istället förs in i agendan av vanliga förhandlingar inom den politiska sfären.15  

 I kapitel 6, The Societal Sector, redogör författarna för vad de kallar societal security. 

Detta begrepp kommer fortsättningsvis hänvisas till som samhällssäkerhet. Begreppet beskrivs 

som nära besläktat med politisk säkerhet, vilket handlar om hur statlig säkerhet organiseras. 

Nyckelord är här politiska system, statsskick och ideologier - byggstenar som tillsammans ger 

staten sin legitimitet.16 Samhällssäkerhet handlar istället om identitet, och hur statens medborgare 

ser sig själva som en kollektiv gemenskap. Detta ska inte heller förväxlas med vad Buzan, Waever 

och de Wilde istället kallar social säkerhet, ett begrepp som enbart fokuserar på individen.17 I 

detta stycke redogör även författarna för migration som en av de frågor som mest frekvent målas 

upp som ett hot mot samhällssäkerheten.18 De beskriver hur frågor gällande samhällssäkerhet 

framförallt avhandlas på två olika sätt - antingen som en personlig strid inom individer, eller 

genom mer konkreta frågor som i sin tur påverkar dessa individers identitet. Dessa två varianter 

beskrivs i följande citat: “In the first case, the threat is about conversion - people start to think of 

themselves as something else. In the second, political decisions will influence identity, such as 

using migration or political structures to compromise the reproduction of a culture that lacks 

control of the institutions required for cultural reproduction.” Sammanfattningsvis så innebär 

detta att då en fråga som migration omvandlas till ett hot mot samhällssäkerheten, så finns det en 

stor risk att människors självbild påverkas negativt. Samtidigt finns det en risk att politiska beslut 

blir till verktyg för att kompromissa med dessa människors kulturella inflytande.19  

 Denna teoretiska ram kommer att kompletteras med boken Security Unbound av Jef 

Huysmans, som i större utsträckning diskuterar kring begreppen säkerhetisering och 

avsäkerhetisering i relation till migrationsfrågan. Huysmans beskriver säkerhetisering som ett 

 
14 Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde. Security: A new framework for analysis. Boulder: Lynne Rienner 
Publishers, 1998, 1. 
15 Ibid., 4. 
16 Ibid., 119. 
17 Ibid., 120. 
18 Ibid., 121. 
19 Ibid., 122 (citat s.122).  
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splittrat och osammanhängande begrepp som skapar otrygghet inom flera olika typer av sociala 

skikt och relationer. Det som här kallas för obunden säkerhet är tänkt att förklara det överflöd av 

säkerhetisering som vi, enligt Huysmans, ser idag. Vad Huysmans menar är att desto mer det 

alarmeras om hot och faror, desto snävare blir gränserna för vad som betecknas som säkerhet. 

Samtidigt växer alltså omfånget för osäkerhet och otrygghet större och större. Detta innebär även 

att flera principer och processer i våra samhällen nu utmanas.20 Vidare beskriver Huysmans hur 

migrationsfrågan och den osäkerhet som hör därtill, oftast framställs på två olika sätt, inom två 

olika läger. Det ena värnar om migranternas grundläggande mänskliga rättigheter, och det andra 

hänvisar bland annat till att ett ökat flyktingmottagande leder till ökad brottslighet. Huysmans 

menar att detta oftast diskuteras med byråkratiska termer, och att migranterna ofta reduceras till 

siffror eller en fysisk massa i rörelse.21 

 

2.2 Empirisk forskning om ensamkommande ungdomar i Sverige 

Som ytterligare underlag för min uppsats så har jag utgått från tidskriftsartikeln Life on hold: the 

impact of time on young asylum seekers in Sweden, skriven av sociologen Jan-Paul Brekke. Denna artikel 

är baserad på 14 kvalitativa intervjuer med asylsökande mellan åldrarna 16 och 26, utförda i 

Uppsala och Stockholm år 2004.22 Syftet med studien var att ta reda på hur den långa väntetid 

som är kopplad till asylprocessen uppfattas, och hur den påverkar individens psykiska 

välbefinnande. Brekke beskriver även hur de negativa konsekvenser som en lång väntetid medför, 

ofta tas för givna. I resultatdelen delas respondenternas upplevelse kring väntan på ett positivt 

eller ett negativt beslut upp i fyra aspekter: (1) open ended waiting, (2) jumping the queue, (3) 

subjective time och (4) physical manifestations of disintegrated time. Open ended waiting syftar på 

hur oron kring den långa väntetiden, tillkom utöver ovissheten inför det faktiska utfallet. Enligt 

flera av respondenterna präglades denna tid av besvikelse, då företrädare för svenska myndigheter 

ofta lovade dem beslut inom specifika tidsintervaller - något som sedan inte införlivades. Jumping 

the queue syftar på att många respondenter reagerade starkt på det faktum att tidpunkten för 

meddelande om beslut ofta verkade helt slumpmässig. Det verkade alltså inte spela någon roll när 

du anlände till Sverige, utan en person som anlände senare än dig kunde likväl få ett tidigare 

beslut. Detta resulterade således i en oförståelse inför systemet, en ökad otrygghet till sin egna 

process samt att man i högre grad jämförde sig med andra asylsökande. För att citera Brekke: “A 

lack of understanding of the case processing reinforced the asylum seekers uncertainty and 

 
20  Jef Huysmans. Security unbound: Enacting democratic limits. Abingdon: Routledge, 2014, 7. 
21 Ibid., 13. 
22  Jan-Paul Brekke. Life on hold: The impact of time on young asylum seekers waiting for a decision. 2010, 159. 
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feeling of being lost in time”. Subjective time syftar på hur respondenterna upplevde och relaterade 

till sitt förflutna, sin nutid och sin framtid. Intervjuerna visade på att en del av respondenterna 

kämpade för att ständigt hålla sig aktiva i vardagen, som ett sätt att hålla sig fast vid nuet och 

således hålla hoppet vid liv. Andra visade tecken på att de istället började ge upp. Känslan av att 

förlora kontroll över sin process gjorde att man inte längre orkade kämpa. Brekke beskriver 

denna samlade ambivalens som att tiden tycks vara riktningslös. Tiden av väntan blir ett ovisst 

stadie mellan det förflutna och det som komma skall. Physical manifestations of disintegrated time syftar 

på att flera av respondenterna vittnade om fysiska reaktioner till följd av väntetiden. Detta 

innefattade bland annat olika katatoniska symptom, allvarliga sömnproblem, och beroenden av 

diverse läkemedel.23 

 Jag har även utgått från en artikel skriven av Sara Amalie O’Toole Thommessen, 

Paula Corcoran och Brenda K. Todd. Även denna grundas i en intervjustudie som undersöker 

processen av att söka asyl i Sverige. Här har semistrukturerade intervjuer utförts med sex manliga 

asylsökande, som alla anlänt till Sverige som ensamkommande ungdomar.24 Syftet med studien 

var att undersöka hur dessa individer upplevt det stöd som erbjudits dem under första tiden som 

nyanlända, de risker som de eventuellt fått utstå samt att lyfta fram rösterna hos denna utsatta 

grupp.25 Studiens resultat belyser bland annat vikten av att den komplexa asylprocessen faktiskt 

förklaras och tydliggörs för dessa ungdomar, den skyddande inverkan som ett socialt stöd ger 

samt betydelsen av pedagogisk vägledning.26 Detta resultat delas in i fyra rubriker: (1) from 

danger to safety, (2) living in limbo, (3) guidance and social support och (4) striving to fit in and 

move forward. Under den första rubriken beskrivs det hur flera av respondenterna till en början 

jämförde det nya livet i Sverige med vad de tidigare upplevt. Här uppgav majoriteten av 

respondenterna att de inledningsvis upplevde en känsla av vänlighet och trygghet.27 Living in limbo 

sammanfattar den osäkerhet och oro som många kände under tiden de väntade på ett beslut. 

Dessa känslor uppstod bland annat på grund av det känslomässiga dilemmat i att ha lyckats ta sig 

till Sverige, vilket innebar stora uppoffringar, för att sedan mötas av en helt ny uppsättning 

utmaningar på plats. Respondenterna uppgav att de bland annat känt sig isolerade, ensamma och 

rädda under asylprocessen. Precis som i den tidigare nämnda studien upplevde även dessa 

respondenter hur osäkerheten och ovissheten inför deras kommande beslut påverkade deras 

generella välmående negativt.28 Guidance and social support beskriver de beståndsdelar som 

 
23 Ibid., 160-164 (citat s. 163).  
24 Sara Amelie O’Toole Thommessen, Paula Corcoran, Brenda Todd. Experiences of arriving to Sweden as an 
unaccompanied asylum-seeking minor from Afghanistan: an interpretive phenomenological analysis. 2015, 1. 
25  Ibid., 5. 
26 Ibid., 1 
27 Ibid., 9–11. 
28 Ibid., 12–13. 
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respondenterna har upplevt som stöttande och vägledande. Exempelvis nämns de asylsökandes 

goda män, som i många fall har fungerat som både ett känslomässigt stöd och som administrativ 

hjälp. Även personal på stödboenden nämns som viktiga mentorer och stöttepelare. Däremot ska 

det nämnas att inte alla respondenter upplevde denna typ av stöd. Den sista rubriken 

sammanfattar respondenternas önskan om att en dag känna att de faktiskt passar in i det svenska 

samhället.  Här nämns både utbildning och arbete som viktiga byggstenar.29 Vad som 

sammanfattningsvis kommer fram i dessa intervjuer är att många har upplevt ett starkt stöd från 

exempelvis kontaktpersoner och myndigheter, samtidigt som andra har känt sig ensamma. 

Thommessen, Corcoran och Todd diskuterar huruvida känslan av ensamhet och isolering kan 

bero på det limboliknande tillstånd som dessa ungdomar befinner sig i - risken att förlora sin 

befintliga tillvaro är ständigt närvarande. Många upplevde utbildning som en av de allra viktigaste 

komponenterna i processen av att gå vidare från de tidigare erfarenheterna, integreras i det 

svenska samhället och slutligen anpassa sig till en vardag.30  

 

3. Metod och material 

3.1 Urval 

Denna uppsats kommer att utgöras av en kvalitativ intervjustudie. Då intervjustudien fokuserar 

på två olika grupper av respondenter, kommer följande stycke att bestå av en diskussion kring 

urvalet av båda dessa grupper. Det första kriteriet som jag har utgått från i urvalet av de 

asylsökande ensamkommande ungdomarna är att de har anlänt till Sverige utan medföljande 

förälder eller annan vårdnadshavare, vilket även är Migrationsverkets definition av 

ensamkommande barn och ungdomar.31 Det andra kriteriet är att dessa ungdomar har sökt 

uppehållstillstånd för gymnasiala studier, och således omfattas av bestämmelserna för den nya 

gymnasielagen.32 Det tredje kriteriet är att dessa ungdomar vid intervjutillfället har fyllt 18 år och 

därmed klassas som myndiga, ett beslut som förankras i att det kan uppfattas som etiskt tveksamt 

att intervjua underåriga. Dessutom är detta ett ämne som med största sannolikhet väcker starka 

känslor, och som således kan vara psykiskt krävande för dessa ungdomar att prata om, vilket 

ytterligare styrker valet av detta kriterium. Det är även på grund av allvaret i dessa frågor som jag 

har strävat efter att intervjua respondenter som jag har en så naturlig kontakt med som möjligt. 

Vissa av dessa respondenter har jag en etablerad kontakt med sedan tidigare, då jag själv har 

 
29 Ibid., 16–17. 
30 Ibid., 18–22. 
31 Migrationsverket. Om ensamkommande barn och ungdomar. 2019. 
32 Migrationsverket. Om gymnasielagen. 2019. 
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arbetat på flera hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn (EKB). Detta gör att 

det har funnits goda möjligheter för att respondenten ska känna sig trygg och bekväm i samtalet. 

Dessa respondenter har även hjälpt mig etablera kontakt med andra ungdomar. Detta val grundas 

i tanken om ett snöbollsurval, vilket innebär att man genom en grupp av människor får kontakt 

med andra relevanta respondenter.33 Även i dessa situationer finns det ett, om än svagt, band 

mellan oss som intervjuare och respondent. Jag har på grund av praktiska orsaker begränsat mig 

till det geografiska området Värnamo kommun, samt Gislaveds kommun. Detta val av område 

föll sig naturligt då det är här tidigare nämnda kontakter finns, vilket således även är det som 

möjliggjort att jag har kunnat använda mig tidigare nämnda snöbollsurval. Sammanfattningsvis 

bor och studerar dessa ungdomar för tillfället inom samma område, men i olika städer, och på 

olika skolor. På grund av att det finns en så pass distinkt överrepresentativitet av pojkar bland de 

som kommer som ensamkommande till Sverige, så är samtliga respondenter av manligt kön.34  

När det kommer till lärarna så har jag i första hand utgått från kriteriet att de 

undervisar på gymnasial nivå. Det andra kriteriet är att dessa lärare under en längre period har 

undervisat elever som omfattas av den nya gymnasielagen, och således varit huvudsakligen 

ansvariga för betygsättning och bedömning. Underförstått är även att dessa lärare således har en 

viss kännedom kring dessa elevers bakgrund, och det faktum att de går igenom en asylprocess. 

Precis som i den tidigare nämnda urvalsgruppen så har jag även här avgränsat mig till samma 

geografiska område, alltså Värnamo och Gislaveds kommun. Detta på grund av att det kändes 

praktiskt, så väl som intressant, att använda samma område för lärarna och ungdomarna. 

Även om dessa två urvalsgrupper inte nödvändigtvis är representativa för 

grupperna som helhet, så finns det en viss möjlighet att generalisera utifrån ett val av typiska fall. 

Detta innebär helt enkelt att man strategiskt väljer fall som är utmärkande för populationen, och 

som saknar tydliga avvikelser.35 Samtliga intervjuade ungdomar kommer ursprungligen från 

Afghanistan, kom till Sverige 2015, är 20 år gamla och har tidigare fått avslag i sin asylprocess. Då 

dessa faktorer är utmärkande för gruppen som helhet, finns det goda argument för att hävda att 

dessa är exempel på typiska fall.36 Att hitta stöd för att de intervjuade lärarna tydligt speglar den 

större gruppen i populationen, är svårare. Däremot finns det flera faktorer som är gemensamma 

för samtliga lärare. De har alla arbetat som lärare i minst 10 år, de undervisar inom 

introduktionsprogram och samtliga har svenska som andraspråk som ett av deras ämnen. Trots 

 
33 Alan Bryman. Social research methods. 4 uppl. New York: Oxford University Press, 2012, 202 
34 SCB. Ensamkommande flyktingbarn efter kön, ålder, medborgarskapsland. 2002-2018.  
35 Esaiasson et al. Metodpraktikan. 5 uppl. Stockholm: Wolters Kluwers, 165-166. 
36 Migrationsverket. Beviljade uppehållstillstånd 2017; 2018. 
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att även dessa lärare kan utgöra exempel på typiska fall, anser jag att det är av större vikt att tyda 

generaliseringsmöjligheterna för de ensamkommande ungdomarna. Detta på grund av att även 

lärarnas svar relaterar starkt till ungdomarna och deras upplevelser. Detta gör således att det 

framförallt är de ensamkommande ungdomarna som utgör studiens kärna.   

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

I insamlingen av datan så har jag utgått från frågemetoder som följer mallen för en 

respondentundersökning. Detta på grund av att det är respondenternas egna åsikter och tankar, 

samt eventuella mönster inom grupperna, som varit av intresse för studien. Det går även att 

argumentera för att studien hade kunnat ses som en informantundersökning, då studien även 

ämnar skildra händelseförloppet för implementeringen av gymnasielagen. Däremot är det just 

fokuseringen på de inblandade parternas uppfattning och ställningstagande som gör att studien 

framförallt följer strukturen av en respondentundersökning.37 En respondentundersökning går att 

dela in i två huvudtyper: samtalsintervjuundersökning och frågeundersökning. Sammantaget så 

går det att särskilja dessa två typer genom att en samtalsintervjuundersökning utförs genom ett 

interaktivt samtal mellan intervjuaren och respondenten, medan frågeundersökningen består av 

standardiserade frågor. En samtalsintervjuundersökning handlar dessutom mer om att, på ett 

djupgående sätt, kartlägga mönster om olika uppfattningar, medan en frågeundersökning tenderar 

att beskriva mer ytligt. Det ska dock nämnas att även frågeundersökningar kan röra sig åt detta 

håll, men då med formulerandet av så kallade öppna frågor. Även detta är ett sätt att, genom 

uppföljningsfrågor, ge respondenten ett större utrymme att sväva ut och berätta med egna ord.38  

 Intervjuerna har utförts enligt kvalitativ design, vilket innebär att intervjuerna följer en 

lösare struktur. Detta skiljer sig från den kvantitativa forskningsstudien, där det oftast finns en 

tydlig uppsättning forskningsfrågor som ska besvaras. I den kvalitativa varianten är intervjuaren 

alltså inte lika bunden, utan kan ställa frågor utifrån ett större spelrum.39 Denna design ansågs 

passande, då jag till stor del vill låta respondenterna styra samtalen åt de håll de önskar. Detta 

eftersom mitt syfte och mina frågeställningar helt och hållet är grundade i respondenternas egna 

perspektiv och uppfattningar. Rent konkret innebär detta att intervjuerna är utföra efter en 

intervjuguide med en bestämd ram av frågor (se bilagor), men att även funnits utrymme för 

 
37 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 235–236. 
38 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 236–237. 
39 Bryman. Social research methods, 470. 
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spontana frågor under samtalet. Jag har med andra ord använt mig av en semistrukturerad 

intervjuteknik.40 

Jag har genomfört totalt åtta antal intervjuer, fyra stycken med lärare och fyra stycken 

med ensamkommande ungdomar. Intervjuerna har genomförts i Värnamo och Gislaved, med 

undantag för en som genomfördes i Uppsala, via telefon. Samtliga intervjuer har bandats och 

transkriberats. Den genomsnittliga intervjutiden har varit 30 minuter, där den längsta intervjun 

har varit 40 minuter och den kortaste 15 minuter.   

 

3.3 Etiska överväganden 

I förberedandet och utförandet av intervjuerna så har jag utgått från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa består av 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att respondenten ska vara införstådd i studiens syfte, samt att 

respondenten blivit väl informerad om vilka villkor som gäller. Dessa villkor innefattar 

exempelvis det faktum att respondenten själv bestämmer över sin egen medverkan, och att denne 

således kan välja att avbryta deltagandet när som helst. Samtyckeskravet innebär att 

undersökningen utförs med deltagarens samtycke, att denne själv bestämmer över sitt deltagande 

samt att respondenten inte riskerar att utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondentens personuppgifter skyddas från obehörig 

åtkomst, samt att alla lämnade uppgifter behandlas med största möjliga försiktighet. 

Respondenten ska med andra ord inte kunna identifieras av utomstående. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som insamlas enbart får användas i forskningsändamål, och inte för 

beslut och åtgärder som direkt påverkar respondenten.41  

 

3.4 Metoder för analys av intervjudata 

Svaren från samtliga intervjuer kommer att delas in i teman efter den kvalitativa metoden 

tematisk analys. Målet är att finna mönster i den insamlade datan, och sedan använda dessa för att 

sortera och beskriva. I detta fall bygger den tematiska analysen på en kombination av deduktiv 

och induktiv ansats. Detta innebär att den tematiska analysen är utformad delvis efter själva 

datan, och delvis efter den teoretiska grund som studien bygger på. Detta på grund av att vissa 

 
40 Ibid., 12. 
41 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 2002, 7–14. 



12 

 

teman grundas i min egen förförståelse kring ämnet, medan andra är ett direkt resultat av vad 

som framgick i svaren.42 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

En eventuell nackdel med upplägget för denna studie är det faktum att kvalitativa intervjuer med 

en relativt liten grupp respondenter inte erbjuder ultimata förutsättningar för generalisering.43 

Men då jag har valt att intervjua två urvalsgrupper, både ensamkommande ungdomar och lärare, 

blir antalet respondenter från varje grupp mindre. Något annat skulle inte vara tidsmässigt 

genomförbart. Det skulle även vara svårt att genomföra en studie med ett större antal 

ensamkommande ungdomar, då jag har valt att utgå från ett naturligt kontaktnät. En eventuell 

risk med detta är att det i vissa fall finns en redan existerande relation mellan intervjuare och 

respondent, vilket således kan färga respondentens svar. Däremot är detta val baserat på det 

faktum att vissa frågor är av känslig karaktär, så väl som att valet har möjliggjort användandet av 

ett snöbollsurval. Dessutom har de tidigare nämnda forskningsetiska principerna präglat 

utförandet av samtliga intervjuerna.  

Att utföra varje intervju efter principerna av en samtalsintervjuundersökning är 

även det ett aktivt val, då denna metod inte lägger ett lika stort fokus på generalisering från urval 

till population. Denna typ av undersökning handlar istället om att sträva efter att uppnå en så 

kallad teoretisk mättnad, vilket innebär att man vill fånga in och kartlägga alla de olika 

uppfattningar som kan tänkas vara relaterade till ens fråga.44  

 

4. Resultat 

4.1 Intervjupersoner 

Jag har intervjuat fyra personer som alla kom till Sverige som ensamkommande ungdomar under 

hösten 2015. Samtliga är av manligt kön, och samtliga kommer ursprungligen från Afghanistan. 

Respondenterna är 20 år gamla och bor och studerar just nu inom Värnamo samt Gislaveds 

kommun. De studerar på yrkesprogram, folkhögskola och komvux. Alla fyra har tidigare fått 

avslag, men har nu fått tillfälliga uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen. Dessa 

ungdomar kommer att benämnas som Ungdom 1, Ungdom 2, Ungdom 3 och Ungdom 4. Vissa 

av dessa ungdomar studerar, eller har studerat, vid samma skola.  

 
42 Virginia Braun, Victoria Clarke. Using thematic analysis in psychology. 2006, 6-11. 
43 Ibid., 406. 
44 Esaiasson et al. Metodpraktikan, 237–238. 
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Jag har även intervjuat fyra lärare som alla arbetar inom Värnamo och Gislaveds 

kommun. Två av dessa arbetar på Finnvedens gymnasium i Värnamo, och två arbetar på 

Gislaveds gymnasium. Dessa lärare har alla varit verksamma i över 10 år, och har minst 50 % av 

deras tjänst fördelad på introduktionsprogram. Två av dessa lärare undervisar för tillfället enbart 

inom språkintroduktion. Samtliga lärare undervisar i flera ämnen, men gemensamt för alla är att 

de undervisar i svenska som andraspråk. Dessa lärare kommer att benämnas som Lärare 1, Lärare 

2, Lärare 3 och Lärare 4. Lärare 1 och 2 arbetar på samma skola, medan Lärare 3 och 4 arbetar på 

den andra. För att skydda lärarnas anonymitet kommer samtliga att avkönas.  

 

4.2 Disposition av resultatdel 

Resultatet från intervjuerna har delats in i fyra teman. Dessa är: (1) vägen mot ett 

uppehållstillstånd, (2) skolan, (3) den nya gymnasielagen och (4) ungdomarna. Nämnda teman 

består vidare av subteman, där varje tema har två subteman. Vägen mot ett uppehållstillstånd redogör 

för dessa ungdomars asylprocesser, samt deras liv och vardag i Sverige. Detta tema består 

följaktligen i princip uteslutande av svar från ungdomarna. Skolan beskriver kunskapskraven i 

förhållande till dessa ungdomars situation, samt läraruppdraget. Detta tema består framförallt av 

svar från de verksamma lärarna. Den nya gymnasielagen redogör för de olika upplevelserna av, och 

åsikterna kring, lagens krav och regler. Ungdomarna kommer att fokusera på ungdomarnas 

mående, samt deras syn på framtiden. De två sistnämnda består av svar från båda 

urvalsgrupperna. 

 I slutet av varje tema presenteras det även en sammanfattning av svaren. Här 

kommer det att förtydligas hur respondenternas svar går att koppla till uppsatsens 

frågeställningar.  

 

4.3 Vägen mot ett uppehållstillstånd  

4.3.1 Livet i Sverige 

 

Först när jag kom till Sverige så, det var vad man kan säga… En känsla som man inte ens kan beskriva 

med ord. I alla fall när jag kom hit och såg allt eller hur man kan säga… Även byggnader, och 

samhället och folk… Det var helt annorlunda för mig. Jag såg hur dom hade gått framåt. Teknologi, 

el, allting. Hur dom går… Varje dag hur dom tar ett nytt steg, eller dom börjar på en ny sida. Men i 

mitt hemland så, det finns folk i mitt hemland som försöker börja en ny dag eller på en ny sida för sig 

själva eller för sina familjer, barn, allt, även släktingar. Men de lyckas inte. Men här… Ja. Och 

samtidigt, allt det här som jag såg… Jag hela tiden, man kan säga att det var nästan 24/7 som jag hade 

frågetecken i mitt huvud. Som jag behövde svar. Och… I början kunde jag inte ens prata svenska, 
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men jag kunde prata lite engelska. Men det hjälpte mig inte så mycket. Jag fick inga svar på mina 

frågor.  

 

I citatet ovanför beskriver Ungdom 4 hur det först var att anlända till Sverige. Gemensamt för 

alla respondenter var den påtagliga problematiken i att inte bemästra det svenska språket, och att 

således inte förstå sin omgivning. Detta visualiserades exempelvis genom att två av 

respondenterna berättade om rädslan för att människor i deras närhet pratade illa om dem på 

svenska. Ungdom 4 uppgav att han och hans vänner ofta misstänkte att andra elever i skolan 

härmade dem, eller sa taskiga saker bakom deras ryggar. Flera av respondenterna uppgav även 

hur allt runt omkring dem uppfattades som annorlunda, men att det även fanns en lättnad i att 

för första gången på länge befinna sig på en trygg plats.  

 På frågan om hur de känner kring sin vardag och sitt liv i Sverige idag svarade 

samtliga respondenter på ett relativt enhetligt sätt. De uppgav antingen att de levde ett bra liv, 

och att de känner sig trygga, eller att det åtminstone kändes “helt okej”. Ungdom 3 beskrev det 

på följande sätt: 

 

Ja… Jag känner mig trygg, liksom. Jag tänker ju mest på mina studier just nu. Så att jag lever ett... Inte 

jättebra liv kan jag inte säga, utan ett ganska bra. För jag har ändå chansen att studera och ta en 

utbildning här, och arbeta. Sen komma in i arbetet sen när jag är färdig med studierna, och få en, nån 

typ av anställning. Så att jag vet vad jag går för. Jag har mitt mål och jag vet vad jag gör. Så att det är 

ju… För det mesta, positiva känslor. Jag lever ett ganska bra liv. Men ändå finns det ju såklart, 

bekymmer ändå. 

 

Vidare beskriver Ungdom 3 att han känner sig trygg mycket på grund av att han ser att 

människor har en sysselsättning, och att de har ett mål i livet. De vuxna arbetar, och 

ungdomarna studerar. Även Ungdom 1 beskriver att han känner sig i trygg i Sverige. 

Mycket på grund av att det är ett säkert land där man får säga och tycka vad man vill. 

Ungdom 2 beskriver det som att han idag känner att han lever som alla andra, och att han 

känner sig som “vanligt folk”. Han nämner bland annat att folk inte ser att hans 

uppehållstillstånd är tidsbegränsat när de ser hans legitimation. Vikten av detta tas även upp 

av Ungdom 4, som beskriver lättnaden i att äntligen ha fått ett svenskt ID. Han beskriver 

att han tidigare mött flera statligt och kommunalt anställda, däribland poliser och 

sjukvårdspersonal, som inte har vetat vad ett LMA-kort är för något. Därför känner han sig 

nu stolt över att han kan visa upp sitt svenska ID. Han beskriver även hur han, för första 

gången i Sverige, känner att han faktiskt räknas som människa. 
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4.3.2 Asylprocessen 

Samtliga ungdomar uppgav att de upplevde väntetiden inför deras första beslut som väldigt 

påfrestande, detta betonades särskilt av de respondenter som fick vänta över ett år på det första 

beslutet. Såhär beskriver Ungdom 1 denna tid: 

 

Ja alltså det… Det var faktiskt jättesvårt när man väntar på… De här dagarna, eller den här tiden som 

jag väntade på mitt besked och mitt svar från Migrationsverket, då har man olika känslor, olika 

situation. Då kan man inte sova, då man kan inte plugga eftersom att man är stressad du vet… Ja. Då 

har man det väldigt svårt.  

 

Ungdom 2 berättar om hur det kändes nervöst inför de första samtalen med handläggarna 

på Migrationsverket, framförallt på grund av rädslan över att tolken skulle förmedla fel 

information kring hans berättelse. Han beskriver hur hans berättelse var hans enda hopp. 

Vidare beskriver Ungdom 2 det ingångna avtalet mellan Sverige och Afghanistan om 

återtagande av personer som fått avslag, som en brytpunkt. Han beskriver hur han tidigare 

trodde att Sverige var ett bra land, där alla ansågs vara lika, men att denna bild förstördes av 

avtalet. I följande citat beskriver Ungdom 2 hur han upplevde Sveriges asylpolitik under 

denna tid: 

 

 Alltså det är ju ett samspel mellan olika länder. Innan de skrev ett avtal mellan vårt land och Sverige, 

då var det inte lika lätt att skicka tillbaka alla. För att de hade chans att ge uppehållstillstånd. De kunde 

inte skicka alla som har kommit, kanske en del, men inte alla. Men efter att de hade skrivit kontrakt 

och avtal, då var det lätt. Så Migrationsverket har inte läst och inte gått igenom olika liksom… 

Berättelser och verkligheter och så. För att de bara kollade… Vissa… Jag kände faktiskt att vissa 

handläggare inte tog sig så mycket tid till att läsa våra berättelser, våra historier, dom har inte tänkt… 

När de hade tråkigt så kanske de bestämde ja eller nej. Det var så jag tänkte.  

 

Även Ungdom 4 uttrycker en stor besvikelse över såväl svenska som afghanska politiker. 

Han poängterar särskilt hopplösheten i att det verkade som att Migrationsverkets 

handläggare inte trodde på deras berättelser, utan att de istället trodde på de afghanska 

politiker som uppgav att landet var säkert. Han beskriver även hur detta följaktligen fick 

honom att känna sig besviken på sig själv, som afghansk medborgare. Detta på grund av att 

han känner sig delvist ansvarig för att dessa politiker kom till makten. Efter detta 

konstaterar han att allt i slutändan är hans eget fel. Han hade inte behövt lämna landet, han 

hade kunnat stannat i Afghanistan och kämpa. Ungdom 4 beskriver även hur det var 

jobbigt att vänta på det första beskedet, då han hoppades på att få sitt beslut innan han 
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fyllde 18. Detta på grund av att han var rädd för att, som han beskrev det, “kastas åt 

Migrationsverket”, och på så sätt tvingas lämna sin stad. I följande citat redogör han för 

sina tankar kring denna rädsla: 

 

Och man kan säga, som kort svar, att allt det här det betyder… Så mycket jag har jobbat under den 

här tiden, man får bara lägga ett kryss över det. Jag försökte lära mig om Värnamo, folk i Värnamo, 

hur fungerar Värnamo eller hur fungerar Värnamo kommun, stadshuset, politiken. Allt jag kände om 

Värnamo, i skolan… Allt, ja, jag har varit på en nivå då jag tänkte att om jag får ett uppehållstillstånd 

och får stanna här i den här staden, eller den här kommunen, att jag då har en framtid framför mig och 

jag har ett mål som jag kan… Jag kan komma fram till mitt mål. Men Migrationsverket tillät mig inte. 

Så, med hjälp av dom, fick jag lägga ett kryss över allt det här. Men jag har varit sjukt, man kan säga, 

mycket sur och ledsen, irriterad. Men när jag suttit och tänkt för mig själv, i min ensamhet, om och 

över Migrationsverket… Så nej. Kasta de här tankarna till en annan sida av ditt huvud, börja en ny 

väg, starta om. Det spelar ingen roll vart du är. I Värnamo, Kalmar, Stockholm, Göteborg. Var du än 

är, du får väl börja på en ny sida.  

 

4.3.3 Sammanfattning 

1. Hur har implementeringen av den nya gymnasielagen påverkat de ensamkommande ungdomarna?  

2. Hur har implementeringen av den nya gymnasielagen påverkat lärarna? 

 

I dessa delar framgår det hur otroligt viktigt det är för dessa ungdomar att få rota sig, och att få 

känna sig som en del av det svenska samhället. Ur denna aspekt har implementeringen av den nya 

gymnasielagen spelat en avgörande roll. Det svenska ID:et är ett konkret exempel på något som 

har påverkat dessa ungdomars syn på sig själva, och som således även har påverkat deras psykiska 

mående. Här står uppgivelsen inför deras asylprocesser som en stor motpol, då flera menar att de 

har känt sig motarbetade av systemet. Med detta i åtanke verkar implementeringen av den nya 

gymnasielagen ha påverkat dessa ungdomar till det bättre, då den har hjälpt dem etablera sig som 

svenskar.  

 

4.4 Den nya gymnasielagen 

4.4.1 Bristen på information 

 

Nej, det var det som jag liksom krånglade in mig i, ja…. För det var liksom lite svårt att fatta vad det 

innebar med den nya gymnasielagen, liksom var det att man ska studera här, sen liksom lämna landet 

sen efter de? Eller har man chans att stanna permanent, så att säga. Men… Det var ju lite krångligt. Jag 
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har fortfarande inte fattat, liksom helt och hållet. Hur dom har liksom ja, byggt upp den här lagen. Nej, 

så att jag har fortfarande lite tvivel på den här lagen. Så att… Mm.  

 

I ovanstående citat beskriver Ungdom 3 hur han har uppfattat innebörden av den nya 

gymnasielagen. På ett liknande sätt beskriver Ungdom 2 det. Han uppgav bland annat att 

han ”fastnade mellan glädje och oro” då han först fick höra om den nya gymnasielagen. 

Samtliga respondenter uppgav att de initialt kände ett nytt hopp, men att de samtidigt var 

osäkra över huruvida de skulle omfattas av lagen eller ej. Precis som Ungdom 3 beskriver i 

citatet ovanför, så uppgav även Ungdom 4 att han än idag känner sig osäker på lagens 

bestämmelser. På frågan om han anser att hans känsla av säkerhet och trygghet har 

förändrats i och med den nya gymnasielagen, så svarar han att han fortfarande känner av 

vissa svårigheter. Såhär beskriver han det:  

 

Nej, det har inte ändrats helt och hållet. Fortfarande, under tiden som jag inte haft uppehållstillstånd… 

Fortfarande, de här känslorna är med mig. Även dagen som jag fick det här beslutet i min hand, det 

här brevet att Migrationsverket beviljar mig ett uppehållstillstånd på grund av gymnasielagen… Ja, för 

några minuter var det… Jag var helt tyst. Ja, jag… Kroppen var kanske på plats, men tankarna var 

någon annanstans. Det är lite svårt att beskriva med ord.  

 

Ingen av respondenterna uppgav att de har fått någon vidare omfattande information om 

den nya gymnasielagen från Migrationsverket. Flera uppgav att de inte har fått någon 

information överhuvudtaget. Samtliga uppgav däremot att de själva har sökt upp fakta 

genom internet, sociala medier och nyhetsrapportering.  

 Bristen på information återspeglas även i lärarnas svar. Både Lärare 3 och 

Lärare 4 uppgav att skolledningen helt saknar kunskap om den nya gymnasielagen. 

Dessutom var det ingen av de intervjuade lärarna som uppgav att de har fått varken 

riktlinjer, vägledning eller stöd i implementeringen av den nya gymnasielagen. Såhär 

beskriver Lärare 4 situationen: 

 

Ja… Jag tycker ju att, när man tog beslut om den här lagen så hade man inte tänkt färdigt riktigt. 

Tycker jag. För att man, precis som du säger, det här med implementering… Känner våra chefer, 

skolledning, till lagen? Nej, det gör de inte.  

 

Lärare 3, som arbetar på samma skola, ger ett liknande svar. Hen uppgav att det snarare är 

hen som har informerat sina chefer om lagen, och inte tvärtom. Hen menar att skolan inte 

har tagit någon som helst hänsyn till det arbete som pågått inom språkintroduktionen. 
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Lärare 2 berättar även hen om generellt bristande information. Hen beskriver hur hen 

nyligen varit på en kurs om den nya gymnasielagen, men att hen tidigare hade stora 

kunskapsluckor. Detta beskrivs i följande citat:  

 

Sen var den här… Kursen som vi var på, eller den informationen vi fick, väldigt viktig… För det är 

klart att man känner att man vill ju veta, och vi lärde oss också att vi kanske har gett eleverna fel råd. 

Att om de blir erbjudna jobb under de här tre åren, så ska de ju inte ta det. För då inkluderas de ju inte 

av gymnasielagen längre, utan då gäller ju det som hände innan. Och har de då ett utvisningsbeslut 

så… Kanske det inte blir så bra.  

 

4.4.2 Bristen på tid 

 

Det blev en frustration att gå kvar på introduktionsprogrammet, och inte veta “hur ska jag hinna göra 

färdigt, hur ska jag hinna komma in på ett nationellt program, när lärarna säger att jag har så här lång 

tid kvar”. Och då startade vi något som heter nationellt yrkespaket, som inte på något sätt är specifikt 

för vår skola. Och det blev en sorts yrkesutbildning för de som går på språkintroduktion, och det 

gjorde ju att de här killarna då, i bästa fallet, fick en väg ut. “Jag kan gå det här”, det är en tvåårig 

utbildning som nästan… I väldigt många fall garanterar ett arbete. För det är ju ett krav. Så att man 

liksom… Industrin till exempel, industrin här söker ju alltid arbetskraft. Så därför så, vi liksom, vi 

hittade en väg ut för de här eleverna, en del utav dem. Vi kunde liksom jämka.  

 

I ovanstående citat beskriver Lärare 1 hur hens skola har tagit fram anpassade yrkesprogram så 

att de ungdomar som omfattas av den nya gymnasielagen ska kunna utbilda sig, samt ha chans att 

skaffa sig ett arbete. Samma typ av yrkesprogram har även tagits fram på den skola som Lärare 3 

och Lärare 4 arbetar på. I övrigt så framkommer en del varierande svar när det kommer till 

bristen på tid. Lärare 1 beskriver hur 13 månader är en otroligt lång tidsperiod för dessa elever, 

och att de därför var nöjda med att för första gången kunna planera framåt i sitt liv. Lärare 2 

uppgav att hen istället tror att tidsbegränsningen på 13 månader har gjort att många elever har 

mått betydligt sämre. Hen menar att det antagligen har fungerat bra för de elever som redan visat 

på goda resultat i skolan, och att de antagligen skulle ha klarat det på 13 månader ändå. Däremot 

menar hen att det blir en alldeles för stor press för de som istället har haft det svårt med 

inlärningen, och att tidsbegränsningen då snarare stjälper än hjälper. I nedanstående citat 

uttrycker Lärare 2 sina tankar kring detta:  

 

Jag tänker att de som har en tydlig målbild, de klarar sig. Förutsatt att de… Den här eleven som jag 

hade förra året, han hade ju fått avslag. Men jag menar, han har ju fått en extra chans därför att han 

har ett inre driv. Men en kille som sitter med ett antal avslag, och kanske liksom, har tappat allt… Kan 
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ju få det… Det är ju inte säkert att han hinner komma igång på 2 gånger 13, så att man hinner in på ett 

nationellt program, till exempel. Sen finns ju yrkesintroduktionen som en utväg, men 

yrkesintroduktionen är ju i grund och botten till för elever med inlärningssvårigheter, där det tar lite 

tid. Sen kan ju språket vara en anledning till det, så att visst, man kan använda yrkesintroduktionen för 

hyfsat nyanlända också, absolut. Men det ska ju beredas plats för dom med inlärningssvårigheter, och 

andra problem, också. Så att det är liksom… Det är svårt att få en plats där med! Det är liksom inte 

lätt någonstans, på något sätt.  

 

Även flera av de andra lärarna nämner att det varken är verklighetsförankrat eller rimligt att dessa 

elever ska hinna komma upp till den kunskapsnivå som krävs och förväntas, på den tid som ges. 

Såhär beskriver Lärare 4 det:  

 

Det känns som att de är här på nåder liksom. Ni ska gå i skolan och ni ska lära er, och tiden har ni 

emot er. Men, ja. Nu ska ni kunna det här liksom. Så att, elever har ju, flera har ju mått väldigt dåligt. 

Och… Flera av dem kommer från bakgrunder där de inte har gått i skola. Och har man gått i skola så 

kanske man har svårt att applicera skola och inlärning utifrån det man har varit med om. Så att, man 

har ett slags trauma, och det låser sig. Och det här gör ju också att det tar tid att lära sig. Och all 

forskning säger ju att det tar mellan sex till åtta år att lära sig svenska på en åldersadekvat nivå, om vi 

säger gymnasienivå, men det förutsätter ju också att du har skolbakgrund. Är du analfabet och 

kommer till Sverige så tar det betydligt längre tid, för då har du inte heller det… Ordförrådet på ditt 

modersmål, som du borde ha. På grund av att du inte har fått möjlighet att utveckla dig i skolmiljö 

eller lärandemiljö, och då är det svårt att komma upp till en högre nivå. Vilket sedermera gör det svårt 

att faktiskt få betyg och klara de nivåerna som krävs, det tar ännu längre tid för dessa elever då. Så att 

många av dem har ju också väldigt… De har knappt fattat att “ae shit, det här kommer jag ju inte 

hinna”.  

 

Det faktum att även analfabeter förväntas nå upp till en gymnasial kunskapsnivå på denna 

tid, tas likaså upp av Lärare 3. Detta beskriver hen som “lagens stora grymhet”. Hon menar 

att det allra värsta är att dessa ungdomar sedan förväntas skaffa ett fast jobb på ett halvår.  

 Majoriteten av de intervjuade ungdomarna beskriver att de känner sig 

stressade av tidsbegränsningen. Ungdom 2 beskriver exempelvis hur han kom till Sverige 

med stora drömmar om att studera, men att den nya gymnasielagen har hämmat honom. 

Han studerar just nu vård och omsorg på komvux, enbart på grund av att det var en 

tillräckligt kort utbildning. Även Ungdom 3 läser till undersköterska, och han beskriver sin 

situation på följande sätt: 

 

Som dom säger, man har sex månader på sig att hitta ett jobb. Och det är inte lätt liksom. Att hitta en 

fast anställning på en arbetsplats, det är inte så lätt. Jag har ju varit på praktik och jag har tagit den 
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diskussionen med de som arbetar där, de har ju arbetat där i, en del har jobbat där i 25–30 år och de 

säger att det är inte lätt att få en fast anställning. Ja, så att… Det är de här bekymrena jag har. 

 

Han beskriver hur detta gör honom stressad, men att han ändå känner hopp. Även 

Ungdom 1 beskriver hur han redan då han först fick höra om den nya gymnasielagen, 

kände sig stressad. Detta på grund av att besluten kring lagen drog ut så pass mycket på 

tiden, och på grund av att han hade sina avslag bakom sig.  

 

4.4.3 Sammanfattning 

1. Hur har implementeringen av den nya gymnasielagen påverkat de ensamkommande ungdomarna?  

2. Hur har implementeringen av den nya gymnasielagen påverkat lärarna? 

 

I detta stycke framgår de negativa konsekvenserna av implementeringen av den nya 

gymnasielagen tydligt. Dels vittnar ungdomarna om en stor oro kopplad till det faktum att deras 

uppehållstillstånd är tidsbegränsade, men även en generell tveksamhet inför lagens uppbyggnad. 

Förvirringen kring vad lagen faktiskt innebär, gäller både lärare och ungdomar, och den visar sig 

bland annat i det faktum att de båda grupperna har fått leta upp majoriteten av all information 

själva. Skolledningen har inte kunnat bistå lärarna med vare sig kunskap eller riktlinjer, och 

lärarna har fått ta på sig uppgifter som egentligen ligger utanför deras uppdrag. Intervjuerna visar 

på hur bristen på tid har märkbart påverkat ungdomarna, både i form av uppgivenhet och stress. 

De visar även på hur ungdomarna har tvingats lägga sina egna visioner om utbildning åt sidan, 

och istället helt hänge sig åt att försöka leva upp till de krav som den nya gymnasielagen ställer.  

 

4.5.1 Skolan 

4.5.2 Kunskapskraven 

I samband med bristen på tid, nämner både ungdomar och lärare även problematiken kring 

kunskapskraven. Här framträder ett glapp av oförståelse mellan lärare och elev. Lärare 2 beskriver 

situationen på följande sätt: 

 

Och det som jag tycker är det svåraste egentligen, med arbetet med dem, dels att de kan må dåligt 

naturligtvis men, det som känns oerhört orättvist och som man får… Förklara gång på gång på gång, 

det är ju att… För att jag menar, de tycker ju att vi håller tillbaka dem, många gånger. Men jag menar, 

de har ju samma kunskapskrav på sig som elever födda i Sverige. Fast som har ett annat modersmål, 

och därför läser svenska som andraspråk. De har ju i stort sett lika höga kunskapskrav på sig som de 

som är födda och uppvuxna i Sverige och läser svenska. Det ska de klara, och då kanske de har 
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kommit till Sverige i åttan. Och då ska de klara det på ett och ett halv år innan de slutar nian. Det går 

inte. Så får de gå hos oss i två år… Forskningen säger sex till sju år innan man kommer upp på en nivå 

att man kan studera på gymnasiet. Jag menar… Det är en situation där matematiken inte går ihop. 

 

Återigen nämns det paradoxala i att dessa ungdomar förväntas nå upp till en gymnasial 

kunskapsnivå på så kort tid, när forskning pekar på att det i stort sett är omöjligt. Lärare 2 

nämner att det finns undantag, då vissa elever är otroligt språkbegåvade, men att de inte 

representerar normen. Detta faktum gör det dessutom ännu svårare att förklara för de 

elever som inte når upp till kunskapskraven, varför vissa klarar sig och andra inte. Lärare 4 

beskriver hur många exempelvis ber om att få göra flera prov på samma dag. De vill bevisa 

sin kunskap, och således även flytta upp till högre nivåer. Även hen berättar om hur 

omöjligheten i detta är svårt att förklara för eleverna, och att de sällan förstår. Hon 

beskriver det på följande sätt: 

 

Eleverna har ju, har ju själva varit väldigt aktiva i att försöka liksom, se till att de får rätt… Rätt hjälp 

så att säga, eller rätt stöd. Det som skolan är skyldig att ge. Men just att förstå sin egen språknivå eller 

kunskapsnivå, det har varit jättesvårt. För eleverna. För de tycker liksom… Och många av dem har ju 

sagt att “ja men jag måste, annars får jag inte förlängt”. Och där sitter man ju i en rävsax som lärare 

också, just att… För vi kan ju inte godkänna elever som inte har den nivån som krävs för att få betyg. 

Så att… För vissa lärare har det nog varit tuffare än för andra, tror jag, här. 

 

Dessa svårigheter tas även upp i intervjun med Ungdom 4. I likhet med Lärare 2 berättar han hur 

“kraven för lagen är på en sida, medan tiden är på en annan”. Han berättar om hur han har bett 

om att få göra fem prov på en dag, något som inte tilläts. Detta var i ett skede då han precis hade 

fått reda på att han behövde komma in på ett nationellt program, eller motsvarande nivå, för att 

få sitt uppehållstillstånd. Denna frustration illustreras i följande citat: 

 

Jag sa att “om ni är osäkra på mig så får ni hämta alla nationella prov, om jag inte klarar det så 

accepterar jag det”, de sa “nej, det går inte”. Jag sa “ni har alla mina gamla prov, det finns gamla lärare 

som jag haft innan, ni kan fråga dem”. De sa “vi vet allting, allting stämmer, men reglerna säger att du 

måste bevisa dig igen”. Jag sa “förstår ni inte vilken situation jag är i? Jag har inte så mycket tid på 

mig!”. De sa “vill du ha proven så får du gå till en annan skola”. 

 

4.5.2 Det etiska dilemmat 

Lärare 1 och Lärare 2 uppgav att varken arbetsuppgifterna eller arbetsbördan har påverkats av 

implementeringen av den nya gymnasielagen. Däremot berättar Lärare 1 om hur hen numera 
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även är en samtalspartner, och inte bara en pedagog. Hen nämner exempelvis att en elev har sagt 

att “man kan inte ha gett oss smaken på frihet, och sen tvinga oss att bli slavar igen”, något som 

hen menar “sätter en tydlig sordin på stämningen”. Däremot menar hen, trots detta, att de fick en 

större arbetsro i klassrummet efter att den nya gymnasielagen kom. Detta på grund av att det 

åtminstone tändes ett hopp. Lärare 2 beskriver hur kännedomen kring dessa elevers 

levnadssituation inte får påverka hens myndighetsutövning, men att det likväl kan kännas svårt. 

Hen berättar om ett samtal som hen och en kollega nyligen haft, då de konstaterat att “vi är inte 

ansvariga för deras asylprocess”. Hen menar att denna tankegång är nödvändig, annars sätter hen 

sig i en situation som hon omöjligen kan lösa. Däremot nämner hen att det finns ett dilemma i att 

vara både professionell och mänsklig. Detta kommer även upp i förhållande till vad som tidigare 

nämnts om problematiken kring kunskapskraven. Detta beskrivs i följande citat: 

 

Sen sitter inte jag på någon universallösning, hur skulle vi liksom hjälpa dem, och hur skulle de få sin 

utbildning… Jag menar vi kan ju inte… Ska vi börja tumma på kunskapskraven? Okej, hur gör vi det 

då? Det är ju en jättesvår fråga! För då blir det ju orättvist från andra hållet. Eller ska vi ha 

specialanpassade gymnasieprogram för dem, eller… Ja, jag vet inte. Men det är lite så man känner. 

Man förstår ju att de känner sig frustrerade. Det här är ju inte en kursplan som är utformad efter 

nyanlända. 

 

Lärare 4 beskriver att implementeringen av den nya gymnasielagen har påverkat hens 

arbetsuppgifter på så sätt att hen har fått hjälpa till med mycket administrativt. Något som hen 

menar har fått ligga parallellt med hennes uppdrag som lärare. Hen menar att hen har försökt 

hjälpa till så mycket som möjligt, men att vissa frivilliga har fått dra ett större lass. Följande citat 

är taget från då Lärare 4 berättar kring hur hen känner inför den roll hen som lärare har i 

implementeringen av gymnasielagen: 

 

För det är lite det gymnasielagen också handlar om. För du måste komma in på ett gymnasieprogram 

för att få lov att stanna. Och att sätta en sån press på eleverna… Det är ju… Det blir ju omänskligt, 

för det handlar ju om, det handlar inte om att få klara nästa nivå så att säga, utan det handlar ju om 

livet, om liv eller död. 

 

Lärare 3 beskriver inledningsvis hur implementeringen av den nya gymnasielagen inte har 

påverkat hens arbetsuppgifter eller arbetsbörda, men att det har påverkat hen enormt som 

människa. Detta gör att hen slutligen konstaterar att det naturligtvis även har påverkat hens 

arbetssituation. Hen beskriver genomgående under intervjun hur hen är otroligt engagerad i 

dessa frågor, och hur det tar upp en stor del av hens fritid. På så sätt har hen samlat på sig 
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mycket kunskap, och således även fått en speciell relation till dessa ungdomar. Att ständigt 

vara dessa elevers trygga punkt, är vad hen menar har påverkat hens arbetssituation mest. I 

följande citat framgår detta på ett alldeles särskilt vis: 

 

Jag är väldigt mycket en relationsskapare som lärare. Jag brukar säga att jag är en socionom förklädd 

till lärare. Jag är en relationsskapare. Men samtidigt är jag just nu väldigt… känslomässigt utmattad. 

Efter att ha hållit på, nu i tre år med det här. Allt detta svåra kring de här killarna. Alltså, jag tänker att, 

det våra beslutsfattare gör, i förhållande till oss som har gått in i det här engagemanget och som har 

mött de här ungdomarna, de förstår inte vad de… Hur mycket misstro de har skapat, och hur mycket 

psykisk ohälsa… Jag står upp fortfarande men jag har ju sett folk, eller ser, jag har ju mest kontakt 

med dem på internet, men folk som har gått in i väggen och klappat ihop under de här åren. Alltså det 

är många. Och jag har ju gått nu i flera år och väntat på när jag ska klappa ihop men… Ja. Jag har sagt 

att jag ska vänta tills de är i trygghet allihop, sen ska jag klappa ihop på riktigt. 

 

På frågan om hur hen känner kring den roll hen som lärare har i implementeringen av den nya 

gymnasielagen, berättar hon att hennes elever gick över till komvux innan de behövde sätta betyg. 

Detta innebar således att hen inte behövde underkänna någon elev. Däremot har hen ändå en 

inställning som skiljer sig från det som Lärare 2 berättar, något som framgår i följande citat: 

 

Nej, så att jag har inte riktigt varit i den situationen att jag har behövt hålla i någon yxa eller så. Men 

hade det varit så, så har jag förmodligen satt betyg på alla som jag hade tyckt behövde det. För jag 

hade inte velat va den som höll i yxan. Och säger att “du ska utvisas”. Då hade jag nog kunnat gå 

utanför min… Då hade jag kunnat gå utanför det jag egentligen ska göra som lärare. 

 

4.5.3 Sammanfattning 

1. Hur har implementeringen av den nya gymnasielagen, påverkat de ensamkommande ungdomarna?  

2. Hur har implementeringen av den nya gymnasielagen påverkat lärarna? 

 

Här framgår det hur kraven för den nya gymnasielagen, på många sätt, har skapat frustration i 

relationen mellan lärare och elev. I en situation där ungdomarna ivrigt vill bevisa sina förmågor, 

står många lärare handfallna. Att tvingas förklara för dessa elever hur de inte når upp till 

kunskapskraven blir otroligt laddat, då deras asylprocesser står och faller med prestationerna i 

skolan. Intervjuerna visar således att detta är påfrestande för både lärare och elev. Även om de 

flesta lärarna hävdar att implementeringen av den nya gymnasielagen inte har påverkat deras 

arbetsuppgifter, finns det tydliga tecken på emotionell ansträngning. Detta verkar dock vara 

kopplat till lärarnas personliga engagemang, och hur mycket de själva har valt att ta på sina axlar. 
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Det förändrar däremot inte det faktum att lärarna tvingas välja mellan att göra mer eller mindre, 

ett val som kan få stora konsekvenser.  

 

4.6 Ungdomarna 

4.6.1 Psykisk ohälsa 

Samtliga lärare berättar att de elever som omfattas av den nya gymnasielagen har mått, eller mår, 

fruktansvärt dåligt. De nämner alla hur detta även, på ett eller annat sätt, påverkar deras inlärning. 

Lärare 1 beskriver det på följande vis: 

 

Alltså det går inte att tvinga en människa i djup depression till att lära sig. Vi jobbar ju med 

språkutveckling, och ett trauma, vet vi ju från forskning, att ett trauma sätter ju locket på 

språkutveckling. Och då är det… Du kan nöta hur mycket du vill men det kommer inte gå in. 

 

Tanken om att många vill, men att det ändå inte går, återkommer i flera av lärarnas svar. 

Lärare 3 beskriver hur det finns en stor okunskap kring varför det låser sig för vissa av 

dessa elever. Precis som Lärare 1 beskriver, menar hen att det inte nödvändigtvis behöver 

handla om läs- och skrivsvårigheter, utan att det ofta är ett trauma som ligger bakom. Hen 

menar att den svenska skolan bör arbeta mer med Traumamedveten omsorg (TMO), för att 

möta dessa elever på bästa sätt. Samtidigt som flera av lärarna menar att dessa elevers 

psykiska mående har förbättrats oerhört sedan de fick uppehållstillstånd genom den nya 

gymnasielagen, menar vissa att skolan har blivit mer krävande. Att situationen har 

förbättrats, är dock någonting som även framkommer bland ungdomarnas svar. Ungdom 1 

berättar följande: 

 

Innan när jag inte hade fått uppehållstillståndet så kände jag mig väldigt orolig. Jag hade en så dålig 

situation. Jag har skadat mig själv många gånger på grund av det här. Jag visste inte vad som kommer 

hända i min framtid, vad ska jag göra nu, jag har ingenting, jag har fått avslag från Migrationsverket. Då 

kan jag inte stanna i Sverige, vad ska jag göra nu? Jag kände mig så, så dålig. Men nu när jag fått de här 

13 månaderna så känns det okej. Men jag är fortfarande lite orolig 

 

Även Ungdom 3 beskriver hur han tidigare har känt sig väldigt orolig, bland annat på grund 

av oförmågan att fatta beslut som sträcker sig längre fram i livet. Nu beskriver han att det, 

tack vare den nya gymnasielagen, åtminstone finns hopp om att fortsätta vidare.  
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4.6.2 Framtiden 

Samtliga respondenter, både lärarna och ungdomarna själva, vittnar om en vilja att fortsätta 

kämpa. Lärare 3 beskriver hur de ungdomar som har fått uppehållstillstånd genom den nya 

gymnasielagen, samtidigt har fått en framtidstro. Trots att det har varit otroligt svårt, så menar 

hen att de nu har börjat “knyta ihop säcken”. De flesta ungdomarna är numera inne på 

utbildningar som förhoppningsvis ska kunna ge dem jobb i framtiden. På så vis menar hen att 

lagen, trots sin grymhet, även bär på hopp. På frågan om hur hen upplever att dessa elevers 

psykiska mående har förändrats, nu ett och ett halvt år efter att den nya gymnasielagen trädde i 

kraft, berättar hen följande: 

 

Man brukar ju säga det att det värsta en människa kan råka ut för är att inte kunna påverka sin 

situation. Nu står de i ett läge där de faktiskt ändå har vissa möjligheter att påverka. Även om då, det 

här med hur skaffar man sig ett jobb inom ett halvår, det är… Det är ju en problematik i sig. Men de 

har åtminstone, de greppar de halmstrån som finns, och försöker göra, i de flesta fall, något bra utav 

det.  

  

På frågan om hur de ser på sin framtid, ger ungdomarna varierande svar. Även om de flesta 

berättar om att de ser relativt ljust på vad som ligger framför dem, så verkar frågan rymma en del 

motsättningar. Ungdom 2 beskriver det på följande sätt: 

 

Min framtid är lite mörk, men det beror också på hur mycket jag kämpar. Det är så. Och sen, vi vet 

inte, kanske att Migrationsverket bestämmer något annat. Så det är ju lite svårt att säga hur min 

framtid ser ut, för att jag har tidsbegränsat. Jag kanske inte får fast jobb inom sex månader, så det är ju 

lite svårt. Som jag sa i början, det är en väldigt krånglig lag. Men jag är ändå tacksam. För jag har fått 

stanna. Men jag hoppas att… Vi klarar det. Jag hoppas att jag klarar det. Och jag kämpar för att klara 

det, och för att fylla alla de krav som de ställer. Så det är svårt att säga om min framtid är mörk eller 

så.  

 

Samtliga respondenter benämner den nya gymnasielagen som den avgörande brickan i 

spelet om deras framtid. Flera nämner bland annat en oro om att lagen ska ändras, eller 

stoppas helt. Gemensamt för alla dessa ungdomar är dock att de fick en ökad känsla av 

trygghet, och ett större lugn, då den nya gymnasielagen kom. Detta eftersom att samtliga 

tidigare stod inför utvisning. Ungdom 1 nämner att han tror sig ha en bra framtid, om han 

får stanna i Sverige. Han menar att han då kan jobba, bygga sig ett liv och eventuellt även 

hämta hit sina syskon från Afghanistan. Ungdom 4 berättar om sin framtid på följande sätt: 
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Framtid… Jag kan säga att jag har en lång väg framför mig. Min slutpunkt… Kan man inte se. Jag vet 

att den här vägen kommer gå uppåt, den här vägen som jag går eller den här framtiden som jag ser just 

nu kanske… Självklart kan man se hur mycket det har gått upp och ner. Men det är upp till mig hur 

jag ska behandla det. Det finns ett mål, en framtid, som säger att om jag kämpar så kan jag komma 

fram till mitt mål. Jag kan lyckas. Om jag inte kämpar, bara sitter hemma, ligger i sängen eller soffan, 

då kommer jag ingenstans. 

 

Lärare 4 berättar att hen funderar mycket kring hur vi i Sverige ska förvalta den kunskap 

som vi nu har kring lagar som rör ett stort flyktingmottagande. Hen menar att framtidens 

lagar och regler kring uppehållstillstånd, måste vara humana. Såhär beskriver hon det:  

 

Vi kan inte hålla fram en godispåse och säga “ja, ni har möjlighet att stanna här! Meeen då måste 

ni…”. Man måste ställa rimliga eller relevanta krav. Så att jag tänker det man hade behövt och göra är 

ju att faktiskt göra en slags sammanfattande analys över hur mottagandet faktiskt har gått till här. För 

att kunna undvika att utsätta människor för sådana här saker. Och det är… Just att man, när man 

ändrar hela tiden inom ramen för ett beslut… “Det här gäller, men nu gäller det här också”, att man 

hela tiden utökar eller förstärker lagarna och reglerna på något sätt. Det är svårt att hantera och ta till 

sig. Ja. Så att… Har de fått hjälp av bra personer så har de ju större chans att faktiskt få, ha möjlighet 

att göra en ansökan om förlängning och allt det här, men har de inte fått hjälp så är de ju också väldigt 

utlämnade. Och då är det ju synd att vi har lurat dem från början, i så fall. 

 

4.6.3 Sammanfattning 

1. Hur har implementeringen av den nya gymnasielagen påverkat de ensamkommande ungdomarna?  

2. Hur har implementeringen av den nya gymnasielagen påverkat lärarna? 

 

Den nya gymnasielagen har på ett oundvikligt och grundläggande sätt påverkat ungdomarnas 

framtidstro, då den var i princip obefintlig innan lagen kom. Eftersom dessa ungdomar skulle ha 

utvisats utan lagens existens, uttrycker de alla någon form av förtröstan och tacksamhet. På så 

sätt har lagen haft en positiv påverkan. Många av respondenterna, lärare såväl som ungdomar, 

uttrycker dock någon form av skepsis gentemot lagens uppbyggnad, regler och krav. Flera av de 

hörda lärarna berättar om hur det har uppstått frågetecken kring hur den svenska skolan ska 

bemöta ungdomar som, på grund av traumatiska upplevelser, har svårt med sin inlärning. Även 

här har lärarnas arbetssituation uppenbarligen påverkats, då det har resulterat i nya förutsättningar 

i klassrummet.  
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5. Slutsatser och avslutande diskussion 

5.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka implementeringen av den nya gymnasielagen, och 

hur denna har påverkat de ungdomar som omfattas av lagen, samt de lärare vars uppdrag till stor 

del har legat till grund för implementeringen. Resultatet från intervjuerna bär stora likheter med 

Brekkes studie, så väl som Thommessens, Corcorans och Todds. En stor gemensam faktor är 

oron och osäkerheten inför att få sitt första beslut, något som även resulterar i en oförmåga att nå 

insikt om systemet som helhet. Vad som även framgår i Brekkes studie, så väl som i denna 

intervjustudie, är hur ovanstående faktum bidrar till en besvikelse inför staten och dess 

myndigheter. Ett av de mest framträdande dragen i Thommessens, Corcorans och Todds studie 

är vikten av att dessa ungdomar faktiskt förstår sin asylprocess, och att de har fått lagarna och 

reglerna förklarade för dem. Här finns det en tydlig koppling till intervjustudiens resultat, då 

ungdomarna verkar ha svårt att förstå den nya gymnasielagen. Deras kunskap om lagen och vad 

den innebär, har de skaffat sig på egen hand, eller med hjälp av människor i deras närhet. Även 

vissa av de intervjuade lärarna menar att de har tappat tilltro till den svenska staten, då de har sett 

och upplevt konsekvenserna av den nya gymnasielagen. 

Detta leder oss in på Buzans, Waevers och de Wildes teori om säkerhetisering. Den 

nya gymnasielagen introducerades då Sveriges regering hade lämnat många av de 

ensamkommande ungdomarna uppgivna och maktlösa. Lagen blev då den stora räddningen. 

Innan införandet av lagen präglades frågan om Sveriges flyktingmottagande av inskränkningar 

och varningar om en okontrollerbar situation, vilket visar tydliga exempel på hur en politisk fråga 

säkerhetiseras. Vad som då framgår är hur den nya gymnasielagen kan ses som ett försök till att 

istället avsäkerhetisera denna fråga. Däremot visar det sig även hur både lärarna och ungdomarna, 

trots detta försök, har fallit mellan stolarna under det stormiga förloppet av öppenhet ömsom 

begränsning. En turbulens som i sig verkar ha åsamkat skada. Denna intervjustudie visar på hur 

den nya gymnasielagen har påverkat den politiska säkerheten och samhällssäkerheten för samtliga 

respondenter. Som tidigare nämnt visar sig detta exempelvis i det faktum att flera av dessa 

respondenter har tappat sin tilltro till staten och dess myndigheter. Lärare står utan direktiv i 

situationer som, då det dras till sin absoluta spets, kan ställa läraruppdraget mot etik och moral. 

Detta i sig skapar ett utsatt läge, men det mynnar även ut i flera andra psykiskt påfrestande 

omständigheter. Det visar sig likså i den inre konflikt som uppenbar sig inom dessa ungdomar. 

Att vara en del av något kollektivt, och att känna sig existensberättigad, står emot det faktum att 

mattan fortfarande kan dras bort under deras fötter. Deras säkerhet är med andra ord, som högst, 

tillfällig.   
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5.2 Metoddiskussion 

Denna uppsats utgörs av en kvalitativ intervjustudie med två urvalsgrupper, (1) de 

ensamkommande ungdomarna och (2) lärarna. Resultatet är insamlat genom 

respondentundersökningar av typen samtalsintervju, och har utförts med en semistrukturerad 

intervjuteknik. Samtliga respondenter bor, studerar och arbetar inom samma geografiska område. 

På grund av denna begränsning så har det endast funnits möjlighet att intervjua lärare från två 

olika gymnasieskolor Även vissa av de intervjuade ungdomarna har studerat vid samma 

gymnasieskola. Detta faktum påverkar resultatet på det sätt att vissa element kan vara utmärkande 

för enbart en gymnasieskola. Med tanke på den geografiska avgränsningen var detta dock 

oundvikligt. Detta innebär självfallet att det även finns en risk för att denna studie enbart säger 

något om det geografiska området i fråga. Urvalet valdes däremot strategiskt av orsaker som 

underlättade för att studien skulle kunna genomföras i praktiken. En viktig orsak var det 

kontaktnät som möjliggjorde intervjuerna med samtliga ungdomar. Det lämpade sig sedan, av 

praktiska och logiska orsaker, att även begränsa urvalet av lärare till samma område.  

En faktor som utgjorde en tydlig skiljelinje bland lärarna, var det privata 

engagemanget. De lärare som uppgav att de lagt ner mycket tid och energi på dessa ungdomar 

och deras processer, både under arbetstimmar och på deras fritid, var också de som uppgav att de 

skulle ha svårt för att ge dem underkänt. Bland ungdomarna uppenbarade sig ingen tydlig variabel 

som påverkade resultatet åt ett håll, utan de uppgav relativt enhetliga svar.  

 

5.3 Förslag till framtida forskning 

Då denna intervjustudie är relativt småskalig och enbart innefattar svar från åtta respondenter, 

vore det naturligtvis intressant att utöka urvalet. Ett alternativ är exempelvis att inkludera 

respondenter från andra geografiska områden, och möjligtvis utföra en jämförande studie. Det 

vore även givande att, i en mer storskalig studie, komplettera med en ytterligare metod.  

Exempelvis med en djupare processpårning kring vad som ledde fram till regeringens beslut om 

den nya gymnasielagen. Då frågan om den nya gymnasielagen fortsätter att väcka starka känslor, 

och på grund av vi inte än har sett de slutgiltiga konsekvenserna av lagen, vore det även intressant 

att följa upp med en liknande studie senare i framtiden.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide (Lärare) 
 
 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka ämnen undervisar du i?  

Inom vilka program undervisar du? 

 

Tematiska frågor  

Information och stöd 

Kan du beskriva vad du vet om den nya gymnasielagen?  

- På vilket sätt har du fått denna information? 

Kan du beskriva vilka riktlinjer kring den nya gymnasielagen som har delgetts dig i ditt yrke? 

- På vilket sätt har du i så fall delgivits dessa riktlinjer?   

Har du erbjudits stöd och vägledning i implementeringen av den nya gymnasielagen? I så fall, på 
vilket sätt?  

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

Hur känner du kring den roll du som lärare har i implementeringen av den nya gymnasielagen?  

Hur har implementeringen av den nya gymnasielagen påverkat dina arbetsuppgifter som lärare? 

- Kan du ge ett eller flera exempel?  

Upplever du att din arbetsbörda har ökat till följd av den nya gymnasielagen? I så fall, hur? 

 

Ungdomarna 

Kan du berätta om din kännedom kring dessa elevers levnadssituation? 

- Upplever du att denna kännedom påverkar dig i ditt arbete? I så fall, hur? 

Hur uppfattar du dessa elevers relation till skolan? 

- Uppfattar du att deras relation till skolan har förändrats till följd av den nya 
gymnasielagen? I så fall, hur? 

Hur uppfattar du dessa elevers psykiska mående? 

- Uppfattar du att deras psykiska mående har förändrats till följd av den nya 
gymnasielagen? I så fall, hur? 

- Uppfattar du att det har förändrats ytterligare nu, ett och ett halvt år senare? 

Finns det något annat du vill berätta om, eller tillägga? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide (Ungdomar) 

 

Inledande frågor 

Hur gammal är du? 

Vad har du för huvudsysselsättning? 

- Studerar eller arbetar du?  

När kom du till Sverige? 

När fick du ditt första beslut från Migrationsverket? 

Vad har du för uppehållstillstånd idag? 

 

Tematiska frågor  

Sveriges asylpolitik under 2015 

Kan du berätta om din första tid i Sverige? 

Hur upplevde du väntetiden inför ditt första beslut? 

Hur kände du inför Sveriges dåvarande asylpolitik? 

- Var det några beslut som du reagerade särskilt på? Kan du i så fall ge exempel på dessa?  

 

Den nya gymnasielagen  

Hur kände du då du först fick höra om den nya gymnasielagen? 

Kan du med egna ord beskriva hur du har uppfattat innebörden av den nya gymnasielagen? 

- Hur har du fått informationen om den nya gymnasielagen?  

Hur känner du inför den nya gymnasielagen idag? 

 

Säkerhet 

Kan du berätta hur du känner kring din levnadssituation i Sverige idag? 

- Hur känner du inför din framtid i Sverige?  

Hur känner du kring din säkerhet och trygghet i Sverige? 

- Kan du ge exempel på vad som gör att du känner dig säker och trygg, alternativt vad som 
gör att du känner dig osäker och otrygg? 

Upplever du att din känsla kring säkerhet och trygghet har förändrats till följd av den nya 
gymnasielagen? 

- Kan du i så fall ge exempel på hur? 

Finns det något annat du vill berätta om, eller tillägga? 


