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Abstract  
Med bakgrund till den allt mer medicinska synen på mental (o)hälsa som tidigare forskning 

deklarerar för, är syftet med denna uppsats att sociologiskt undersöka hur ensamkommande 

unga vuxna män upplever bemötandet av den psykiatriska vården i Sverige. För att göra detta 

möjligt måste orsakerna för den mentala (o)hälsan hos de ensamkommande unga vuxna 

männen först utredas och analyseras. Jag har i denna kandidatuppsats därför valt att utgå från 

frågeställningarna: Hur berättar ensamkommande unga vuxna män om den asylprocess som 

de möter i Sverige? Hur kan denna process påverka den upplevda mentala (o)hälsan hos 

dem? Samt, hur upplever ensamkommande unga vuxna män kontakten med den psykiatriska 

vården i Sverige?  

Dessa frågeställningar undersöks och analyseras med hjälp av sociologiska teorier om social 

fakta & socialiseringsprocess, ontologisk trygghet samt totala institutioner. Vidare tas tidigare 

forskning som är relevant för ämnet upp.  

Resultatet visar att den mentala (o)hälsan som de ensamkommande unga vuxna männen 

upplever grundar sig på den osäkerhet som de möter i det nya samhället. Den osäkra och ofta 

utdragna asylprocessen påverkar den mentala (o)hälsan i den mån att de upplever att de inte 

kan planera för framtiden. Även den misstro på sanningsenlighet inom asylprocessen som de 

ensamkommande unga vuxna männen deklarerar för bidrar till en ökad risk för mental 

(o)hälsa.  

Upplevelsen av bemötandet från den psykiatriska vården, genom medicinering och övriga 

behandlingsmetoder så som avslappnings- och visualiseringsövningar, är att behandlingen 

inte har de effekter som de ensamkommande unga vuxna männen önskar. De efterfrågar 

snarare ett socialt stöd där de vägleds i den oro som de upplever.  
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medicinering, vägledning, socialt stöd.  
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Förord  

 

Jag vill ödmjukast tacka informanterna för er tid och värdefulla berättelser vilka har gjort det 

möjligt för mig att få ny kunskap om människors livssituationer i samhället. Tack för ni har 

haft mod att berätta och dela med er av era erfarenheter och känslor. Jag vill även rikta ett 

stort tack till min handledare Magnus Karlsson för våra givande diskussioner under 

uppsatsprocessen. Både om uppsatsen men även om vetenskap i stort. Jag vill också passa på 

att tacka min vän Pernilla. Ditt tålamod i våra diskussioner och dina värdefulla insikter har 

varit ovärderliga. Slutligen ett stort tack till de forum som jag har fått möjlighet till att vara en 

del av. Ni har gett mig värdefull kontakt med fältet men även väckt ett stort engagemang för 

era verksamheter. Tack!  
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1. Inledning 
Att på grund av krig, risk för att tvingas strida i kriget, minskad yttrandefrihet och minskad 

trygghet för om man själv eller ens familj kommer att vara vid liv imorgon, vara tvungen att 

lämna landet är återkommande i berättelser från människor som har varit på flykt. Inte minst i 

de berättelser som de ensamkommande unga vuxna männen ger och som ligger till grund för 

denna uppsats. De har lämnat en osäkerhet i förhoppning om att en ny trygghet väntar dem 

efter den långa och ofta riskfyllda flykten. 

 

Framme i det nya landet tycks de möta en annan prekär verklighet. En verklighet där 

osäkerheten snarare är inbyggd i den process som de möter i frågan om asyl. Denna osäkerhet 

ringar in de ensamkommande vuxna männens liv i frågan, kommer jag att få stanna?  

 

Asylprocessen som de ensamkommande unga vuxna männen möter kan leda till ett liv i 

limbo. Den återkommande osäkerheten i detta tillstånd kan leda till att den mentala (o)hälsan 

påverkas negativt (Loyd, Ehrkamp, Secor, 2017; El- Shaarawi, 2015). Samtidigt finns det 

diskussioner om att den psykiatriska vården har blivit allt mer inriktad på att förklara mental 

(o)hälsa utifrån något som sker inom individen och som är en effekt av biokemisk obalans 

(diskuteras i exempelvis, Busfield, 2000; Clarke, Shim, Mamo, Ruth Fosket & Fishman, 

2003).  

 

Om den psykiatriska vården tycks utgå från att mental (o)hälsa är något som sker inom 

individen. Skulle detta sätt att se på mental (o)hälsa kunna få konsekvenser i behandlingen av 

ensamkommandes mentala (o)hälsa? Då (o)hälsan hos de ensamkommande snarare tycks vara 

sociokulturellt grundat och något som uppstår i samverkan med samhället som individen lever 

i.  
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1.1 Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamkommande unga vuxna män berättar om 

sin mentala o(hälsa) samt hur de upplever att de bemöts av den psykiatriska vården i Sverige. 

Jag hoppas att genom att undersöka detta skapa en större förståelse kring ensamkommande 

unga vuxna mäns mentala (o)hälsa. Jag ämnar också att skapa en djupare förståelse för den 

psykiatriska vårdens verkningar för den mentala (o)hälsan och om de behandlingsmetoder 

som används idag upplevs vara effektiva hos de ensamkommande unga vuxna männen. De 

frågeställningar som kommer behandlas i denna uppsats är:  

 

 Hur berättar ensamkommande unga vuxna män om den asylprocess som de möter i 

Sverige? Hur kan denna process påverka den upplevda mentala ohälsan hos dem?  

 

 Hur upplever ensamkommande unga vuxna män kontakten med den psykiatriska 

vården i Sverige?  

 

Ensamkommande unga vuxna män definierar jag som män som är mellan 18-22 år och som 

på grund av risk för sitt eget liv har lämnat sin familj och utan dem tagit sig till Sverige. Att 

det är ensamkommande unga vuxna mäns röster som hörs i denna studie är för att jag anser att 

deras röster tenderar att försummas i samhället. Jag anser också att det är av stor vikt att 

belysa deras erfarenheter då de är en riskgrupp för mental (o)hälsa. 

 

Viktigt att nämna är att jag i denna studie valt att inte fokusera på hur tidigare erfarenheter 

kan ha en inverkan på den mentala (o)hälsan hos de ensamkommande unga vuxna männen, 

utan fokus är riktat mot hur mental (o)hälsa kan uppstå i det nya samhälle som de möter.  
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2. Tidigare forskning 

Nedan kommer en översikt av tidigare forskning som är relevant inom ämnet att presenteras. 

Först kommer jag att presentera en allmän bild över diskussioner som förs inom paradigmet 

för mental (o)hälsa och den diskussion om hur den naturvetenskapliga och medicinska synen 

på mental (o)hälsa tycks ha tagit över. Efter denna överblick kommer jag vidare att rikta in 

mig på hur forskningen för mental (o)hälsa ser ut för ensamkommande barn och unga vuxna 

och hur forskningen tycks har skiftat fokus. Fokus har delvis kommit att riktas bort från att 

förklara mental (o)hälsa som en konsekvens av tidigare erfarenheter till att nu allt mer 

fokusera på mental (o)hälsa som en konsekvens av det samhälle som individen lever i idag. 

Avslutningsvis kommer jag att presentera tidigare forskning för hur ensamkommande 

upplever kontakten med den psykiatriska vården. Slutligen kommer jag klargöra vad jag anser 

att denna studie kompletterar och bidrar med inom ämnet.  

***** 

Mental eller psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som används för både mer eller 

mindre allvarliga psykiska problem. Dessa kan vara oro, ångest, nedstämdhet som inte 

diagnostiserats eller nödvändigtvis behöver en diagnos. Begreppet kan också innefatta allt 

allvarligare problem som är diagnosgrundande, då talar man om psykiatriskt tillstånd. 

Psykiatriskt tillstånd kan exempelvis innefatta diagnoser som depression och ADHD. Därmed 

är begreppet psykisk ohälsa ett omfattande begrepp som både täcker icke diagnoser som 

diagnoser (Folkhälsomyndigheten, 2017; Socialstyrelsen, 2016). 

 

Inom området för mental (o)hälsa och området för socialmedicin och epidemiologi, läran om 

utbreddheten av (o)hälsa och vilka faktorer som påverkar denna (WHO, 2018), finns det ett 

etablerat forskningsfält. En av de faktorer som påverkar utbreddheten av mental (o)hälsa är 

hur aktörer som psykiatrin arbetar med mental (o)hälsa. Exempelvis finns det återkommande 

diskussioner om huruvida psykiatrin och de diagnoser som finns inom denna går mot en mer 

medicinsk och naturvetenskaplig syn på mental (o)hälsa. En syn som menar att psykisk 

(o)hälsa är något som sker inne i individen och som kan botas på medicinsk väg. Den 

medicinska och naturvetenskapliga synen ställs i kontrast till de sociala orsakerna till mental 

(o)hälsa och att det är samhället och dess strukturer som påverka den (se exempelvis, 

Busfield, 2000; Clarke, Shim, Mamo, Ruth Fosket & Fishman, 2003; Zola, 1972).  
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Busfield skriver att den naturvetenskapliga och medicinska utvecklingen inom domänen för 

psykisk ohälsa grundar sig i olika faktorer. En av dessa är utvecklandet av teknologi och 

möjligheten till att genetisk och på biomedicinsk väg fastställa den psykiska (o)hälsan 

(Busfield, 2000; Clarke et.al, 2003). Busfield (2000) menar också att i och med att psykologer 

och psykiatriker vilar på en övervägande naturvetenskaplig bakgrund så blir det också mot 

denna som de i framtiden arbetar. Vidare går diskussionen om att ett allt större medicinsk 

synsätt eliminerar de sociala förklaringarna till psykisk ohälsa (ibid: 543).  

 

Vidare så har den naturvetenskapliga och medicinska synen kommit i kontrovers med hur 

patienter upplever den psykiatriska vården. Andreas Vilhelmsson skriver i sin 

doktorsavhandling A Pill for the Ill? (2014) om att det finns en motsättning mellan patienter 

och läkare i hur man tolkar symptom för psykisk ohälsa. Läkare tenderar att tolka och 

behandla symptom för psykisk ohälsa som medicinska i större grad än vad patienterna gör, 

vilka snarare lyfter de sociala faktorerna till den (ibid).  

 

Internationellt finns liknande forskning om bemötande av den psykiatriska vården. 

Kokanovic, Bendelow & Philip (2013) skriver i undersökningen Depression: the ambivalence 

of diagnosis om hur människor inte alltid söker sig till vården av medicinska skäl utan snarare 

av sociala skäl. Studien visar att det finns en efterfrågan på att inte behöva stämplas med en 

diagnos för depression utan att det istället ska utvecklas möjligheter att få stöd från vården på 

andra sätt än de medicinska, när man upplever emotionella bekymmer (ibid).  

 

Inom fältet för psykisk (o)hälsa hos flyktingar och ensamkommande finns det ett etablerat fält 

som främst fokuserar på hur erfarenheter från det land de flytt från är orsak till mental 

(o)hälsa (se exempelvis, Goodman, 2004; Longobardi, Veronesi & Prino, 2017). Ett 

forskningsområde som dock har växt de senaste åren är forskning om hur den psykiska 

(o)hälsan påverkas av de samhällsstrukturer som ensamkommande barn och unga vuxna 

möter i det nya landet. Exempelvis så visar studier på att ensamkommande befinner sig i en 

ständig limbo där den invecklade byråkratin under asylprocessen, med en lång process av 

dokumentation, bidrar till en upplevelse av osäkerhet för framtiden. Denna osäkerhet tycks 

påverkar de ensamkommandes psykiska hälsa negativt (se exempelvis: El- Shaarawi, 2015; 

M. Loyd, Ehrkamp, J. Secor, 2017).   
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Hur de ensamkommande barn och unga vuxna bemöts av den psykiatriska vården är således 

ett forskningsområde som håller på att växa. Som tidigare studier har visat finns det liksom 

hos ensamkommande barn och unga vuxna en efterfrågan på socialt stöd. Ett socialt stöd i 

syfte för att känna större tillhörighet samt att detta stöd kan komma och verka som en del av 

integration och socialiseringsprocess (Liamputtong & Kurban, 2017; Lindström, 2012).  

 

Trots att det finns tidigare etablerad forskning inom fältet anser jag att fältet och förståelsen 

för ensamkommande unga vuxna mäns upplevelser av bemötande med den psykiatriska 

vården i Sverige saknas och bör kompletteras. Inte minst bör detta göras med bakgrund till 

den naturvetenskapliga och medicinska utvecklingen av synen på mental (o)hälsa. Således 

måste orsaker till den upplevda mentala (o)hälsan också diskuteras och analyseras. Slutligen 

hoppas jag att denna uppsats ska bidra med en vidare förståelse för fenomenet samt att den 

ska väcka intresse för vidare forskning inom ämnet. Ett fält som tycks bli allt viktigare att 

forska kring då migration och människors rörlighet ökar i samband med klimatförändringar 

och politisk instabilitet (Bäärnhielm, Laban, Schouler-Ocak, Rousseau & Kirmayer, 2017).  
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3. Teori 
Eftersom syftet med denna uppsats är att skapa en större förståelse kring ensamkommande 

unga vuxna mäns mentala (o)hälsa kommer jag att använda mig av teorier som kan fånga den 

process som gör att vi kan bli delaktiga i det samhälle vi lever i. I första hand utgår jag från 

Durkheims idé om att den sociala strukturen ”tvingar” sig på individen och formar hennes 

beteenden. De ensamkommande har naturligtvis internaliserat en kultur i sitt hemland – och 

ur det en rad handlingsmönster – men i det nya landet måste mycket göras om för att man ska 

kunna orientera sig i den nya strukturen. Vilka konsekvenser detta kan ha för den mentala 

(o)hälsan hos de ensamkommande unga vuxna blir därför intressant att analysera.  

Margret Mead har, i Durkheims anda, utvecklat begrepp om olika kulturella typer som 

beskriver olika omständigheter som har uppstått i socialisationen till följd av en större social 

rörlighet. Detta kan hjälpa mig att särskilja vad som är speciellt med de ensamkommandes 

situation. För att ytterligare närma mig de besvär som de ensamkommande upplever kommer 

jag att använda mig av Anthony Giddens beskrivning om hur självidentiteten påverkas av 

modernitetens instabilitet och hur denna påverka den ontologiska tryggheten. Jag gör det för 

att jag tycker det finns många omständigheter kring de ensamkommande som liknar det 

moderna samhällets problem med att skapa en stabil ordning som människor kan känna sig 

trygga i.  

Socialiseringsprocessens olika dimensioner och modernitetens instabilitet blir därför 

intressanta i analysen om den upplevda mentala (o)hälsan hos de ensamkommande unga 

vuxna männen men även vilka konsekvenser den kan ha för hur de upplever kontakten med 

den psykiatriska vården i Sverige.  

Avslutningsvis tas den amerikanska antropologen och sociologen Erving Goffmans teori om 

Totala institutioner upp. Detta för att öppna för möjligheten att diskutera och analysera vilka 

konsekvenser en socialiseringsprocess som tas upp av en institution som Migrationsverket kan 

få för de ensamkommande unga vuxna männens mentala (o)hälsa.  
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3.1.1 Social fakta & socialiseringsprocess  

Den franska sociologen Emilé Durkheim intresserade sig för vad det är som håller samhället 

samman. Han menar att sociala fakta är en viktig, om inte en avgörande faktor, för att 

samhället ska hållas ihop. Sociala fakta kan förklaras som strukturella sociala fenomen som 

byggs upp av normer och värderingar som ett samhälle delar. Sociala fakta är i grunden 

externa men internaliseras i individen då hon socialiseras in i det samhälle hon föds in i, och 

dessa sociala fakta blir en del av hennes identitet (Durkheim & Thompson, 2002). Under 

denna socialiseringsprocess har föräldrar och signifikanta andra, det vill säga andra människor 

som står barnet nära, en stor betydelse i hur väl barnet lär sig att anpassa sig till samhället som 

hon föds in i.  

 

Socialiseringsprocessens betydelse för individen är något som den amerikanska antropologen 

Margret Mead diskuterar i boken Kultur och engagemang, en studie om generationsklyftan. 

Här diskuterar hon utöver socialiseringsprocessens inverkan på individen även hur denna 

process har kommit att förändras i takt med samhället och hur förhållandet mellan 

generationerna har förändrats. Hon diskuterar denna förändring utifrån tre kategorier, post-, 

co- och prefigurativ kultur.  

 

Den postfigurativa kulturen innebär att den äldre generationens föreställningar om hur man 

ska vara och vilka normer som man bör förhålla sig till överförs på  den nya generationen 

genom socialisation. Det som känneteckna den postfigurativa kulturen är även att kontakten 

med andra människor är begränsade vilket leder till en effektiv socialiseringsprocess där den 

äldre generationens erfarenheter överförs och reproduceras utan något större motstånd. Mead 

(1970: 27) skriver “de vuxnas förflutna varje ny generations framtid”. Men genom 

globalisering och en högre social rörlighet har denna postfigurativa kultur sakta kommit att 

upplösas. 

 

En högre social rörlighet leder till att kontakten med omvärlden blir större. Detta bidrar till att 

individen inte enbart möter den äldre generationens erfarenheter vid en socialiseringsprocess. 

Socialiseringsprocessen blir en växelverkan där den äldre generationens erfarenheter 

samverkar med de erfarenheter som individen möter i mötet med andra. Denna kultur 

benämner Mead (1970) den cofigurativa kulturen.   
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När världen och dess samhällen rör sig allt snabbare så finns det inte längre något syfte med 

att vända sig till den äldre generationen för skapandet av identitet. Vilket bidrar till att den 

äldre generationens medverkan i socialisationsprocessen allt mer kommit att utebli.   

 

Den prefigurativa kulturen innebär just att den nya generationen nu själva står i makt att 

skapa sin egen identitet och där den äldre generationens är allt mer frånvarande i 

socialiseringsprocessen. Således kan detta bidra till en förvirring där individen själv måste 

“finna en lösning både för sig själva och världen omkring [sig]” (Mead, 1970: 109).  

3.1.2 Ontologisk trygghet  

Den brittiske sociologen Anthony Giddens diskuterar hur samhälleliga förändringar, så som 

globalisering och den sociala mobilitet som följer, kan påverka vår relation till andra och 

sättet som vi ser oss själva (Giddens, 1999). Han talar bland annat om att den ontologiska 

tryggheten hos människan har blivit hotad. Den ontologiska tryggheten byggs upp av två 

faktorer, rutinisering av vardagslivet och tillit. Rutinisering handlar om att barnet socialiseras 

in i samhället och lär sig beteenden och hur man ska förhålla sig i samhället och vilka rutiner 

som här är passande. Genom socialiseringsprocessen, och inte minst den process som grundar 

sig på förhållandet mellan föräldrar och barn, skapas och byggs det också tillit. En tillit som 

barnet vidare tar med sig ut i livet. När individen har fått verktyg för rutinisering och tillit 

talar man om att den ontologiska tryggheten är etablerad, med detta följer även en inre 

känslomässig trygghet (ibid).  

 

Således kan rutinisering och tillit utebli hos barnet om det exempelvis finns en frånvaro av 

föräldrar. Konsekvenserna av att rutinisering och tillit uteblivit blir att individens känsla av 

självidentitet och kontinuitet i livet påverkas negativt (ibid). Den inre känslomässiga 

tryggheten påverkas också negativt om de rutiner och den tillit som kännetecknar den 

ontologiska tryggheten störs. Detta kan leda till att en känsla av ångest uppstår hos individen.  

 

Individen är dock medveten om att det kan finnas faktorer som stör de inlärda beteendena som 

bygger på rutinisering och tillit. För att minimera riskerna för att den ontologiska tryggheten 

ska störas kan individen med hjälp av kolonisering för framtiden eliminera dessa störningars 

effekter och den ontologiska tryggheten kan bestå (ibid).  
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3.1.3 Totala institutioner  

Det är inte enbart i en socialiseringsprocessen där föräldrar och signifikanta andra som normer 

om hur man ska vara och bete sig internaliseras. Den amerikanska sociologen och 

antropologen Erving Goffman (2014) skriver i boken Totala institutioner om institutioners 

medverkan i en socialisationsprocess. Dessa institutioner beskriver Goffman (2014) som en 

inrättning som har inneslutande tendenser, så som exempelvis en skola, ett fängelse eller ett 

mentalsjukhus.  

 

Med inneslutande tendenser menar han att människor som verkar inom en institution, 

exempelvis ett fängelse, omsluts av särskilda förordningar och regler och som kommer att 

påverka och forma den intagne (ibid). Att institutioner blir totala menar Goffman (2014) 

innebär att den kontakt med omvärlden som tidigare varit naturlig försvåras.   

 

Inom totala institutioner skapas två sociala världar som ställer olika krav på den intagna och 

personalen. Att de intagna sammanförs till större grupper gör att personalens huvuduppgift 

blir att bevaka och kontrollera de intagna snarare än ge dem vägledning och stöd (ibid). Inom 

institutionerna och i ljuset av bevakning från personalen skapas normer och regler om hur 

man som intagen bör vara och handla. Den intagne står även ständigt i kontrast till andra 

intagna och deras handlingar (ibid). Här bryts handlingens autonomi och den intagne är inte 

längre fri att handla efter eget behov. Det sker en diskulturration där individen förlorar sin 

egen kultur till institutionens nya regler. De regler som uppförs inom den totala institutionen 

är således oklara och kan medföra att “nykomlingen vid en total institution lever i ständig 

ängsla för att bryta mot reglerna och konsekvenser av detta” (ibid: 38).  
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4. Metod 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt som används i denna uppsats grundar sig i den 

fenomenologiska och hermeneutiska filosofin. Fenomenologisk i den aspekt att jag ämnar att 

söka förståelse för fenomenet, ensamkommande unga vuxna män (Allwood & Erikson, 2010). 

Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin kommer antas i den aspekt då jag som forskare 

kommer att tolka upplevelser och erfarenheter från de subjekt som jag studerar.  

 

Fenomenologi och sökandet efter förståelse kring ett fenomen är en vetenskapsfilosofi som 

kännetecknar den kvalitativa metoden som jag har valt att använda i denna uppsats (Ahrne & 

Svensson, 2015). Att söka förståelse snarare än att försöka förklara ett fenomen är något av 

det som skiljer den kvalitativa metoden mot den kvantitativa (ibid). Att använda den 

kvantitativa metoden, och försöka förklara, i min undersökning anser jag inte skulle vara lika 

fördelaktigt. Att förklara erfarenheter som är subjektiva är svårt och är beroende på subjektets 

tidigare erfarenheter och den kontext som hon befinner sig i idag. Att förklara ett fenomen 

skulle också ställa högre krav på generaliserbarheten vilket inte är centralt i den 

hermeneutiska filosofin som ligger till grund för denna uppsats (Allwood & Erikson, 2011).  

 

4.2 Urval 

Första steget i urvalet var att göra en kartläggning av på vilka platser, vilka sociala miljöer 

och i vilka forum som jag kan komma i kontakt med informanter med en flyktingbakgrund 

och som har erfarenheter av kontakt med den psykiatriska vården (Ahrne & Svensson, 2015; 

Fangen & Sellerberg, 2011). I första stadiet av kartläggningen valde jag att kontakta den 

psykiatriska vården i Lunds kommun och Region Skåne. Valet av dessa institutioner grundade 

sig i att i högre utsträckning kunna säkerhetsställa att de jag skulle komma och intervjua hade 

varit i kontakt med den psykiatriska vården i Sverige. Således misstänkte jag att det skulle bli 

svårt att få kontakt med patienter med flyktingbakgrund på grund av tystnadsplikt och 

sjukvårdens riktlinje för konfidentialitet, vilket också blev fallet.  
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Jag tog sedan kontakt med Studenthälsan för Lunds universitet i Lund och Malmö, för att 

undersöka deras möjligheter att hjälpa mig med att etablera kontakt med fältet. 

Konfidentialiteten var även här ett problem, således uppmuntrade de mig till att skriftligt 

presentera mitt projekt och sammanställa ett flygblad som de vidare kunde sprida i sina 

kanaler. Detta förslag valde jag att inte gå vidare med då jag under samma tidpunkt 

kontaktade diverse frivilligorganisationer där forum för ensamkommande barn, unga och 

vuxna var återkommande. Här fick jag större respons vilket medförde att jag valde att 

engagera mig i dessa verksamheter och på detta sätt komma i kontakt med informanter. Dessa 

organisationer kom att ses som undersökningens och urvalets portvakter som gav mig en 

betydande tillgång till fältet (Fangen & Sellerberg, 2011).  

 

Efter denna kartläggning och tillgång till fältet fick jag kontakt med min första informant. 

Vidare fortsatte urvalet med snöbollsurval vilket innebär att forskaren frågar informanten om 

denne har förslag på andra personer som skulle vara intressanta att intervjua utifrån studiens 

frågeställning (Bryman, 2016).  

 

Innan vi går vidare skulle jag slutligen vilja kommentera mitt urval. Inom den kvalitativa 

forskningen diskuteras ofta hur många deltagare en studie ska ha för att den ska vara 

representativ. Riktlinjer som finns för representativitet inom den kvalitativa forskningen är att 

forskaren ska uppnå en slags mättnad och därmed kunna se återkommande svar och teman i 

intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2015). Ett urval, som i denna studies fall, på fyra personer 

kan således ses som ett tunt urval. Att urvalet är tunt grundar sig på tidsbegränsningar och 

problematik kring att hitta representativa informanter som kan språket tillräckligt och som har 

haft erfarenheter av kontakt med psykiatriska vården i Sverige.  

Konsekvenserna av ett litet urval blev att analysarbetet försvårades och bidrog till att det 

krävdes ett större och återkommande arbete för att hitta gemensamma utsagor i berättelserna. 

Slutligen kunde jag dock se återkommande teman i intervjuerna och jag kunde därmed få svar 

på de frågeställningar jag ställt upp. 
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4.3 Intervju 

Det empiriska materialet har fokuserats kring semistrukturerade och tematiska intervjuer. Där 

fyra unga vuxna män i åldrarna 18-22 år intervjuades. Alla informanter hade flytt från 

Afghanistan alternativt Pakistan. Med vidare hänsyn till informanternas anonymitet kommer 

ingen vidare data såsom exempelvis hemstad i Sverige att presenteras vilket annars hade 

kunnat vara en faktor att analysera.  

Under de fyra intervjuerna förhöll jag mig till en struktur som på förväg var bestämd, vilket 

känneteckna den semistrukturerade och tematiska intervjun (Bryman, 2016). De på förväg 

bestämda utgångspunkterna var att informanterna fick berätta fritt om sin bakgrund, var de 

kom ifrån och hur det var att leva där. Vidare berättade informanterna om vägen till Sverige 

och hur de upplever det är att leva här. Jag valde sedan att aktivt rikta in intervjun på det 

psykiska måendet och om någon kontakt med den psykiatriska vården i Sverige hade 

etablerats. För att intervjun inte skulle avslutas med att ett känsligt och emotionellt laddat 

ämne fick informanten berätta om sina framtidsdrömmar (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Att jag valde den semistrukturerade intervjun framför en mer strukturerad intervju grundar sig 

i att det är informantens erfarenheter som jag undersöker. Jag anser därför att informanterna 

ska vara de som styr agendan för intervjun (Bryman, 2016). Således anser jag, att om jag 

skulle använt mig av den strukturerade intervjun så skulle risken ökat för att leda 

informanterna mot de hypoteser som jag på förhand hade. Genom den öppna 

semistrukturerade intervjun eliminerades detta (ibid).  

 

Tiden för intervjuerna var mellan en timme och trettio minuter och upp till två timmar. Tre av 

intervjuerna hölls på svenska och en intervju på engelska. Intervjuerna transkriberades och 

personlig information som exempelvis namn på organisationer, städer och namn på personer 

avkodades. Transkriberingarna skickades till var informant som fick läsa igenom den intervju 

de medverkat vid. De gavs möjligheten att kommentera eller komplettera om de ansåg att 

något hade missuppfattats eller saknades i transkriberingarna.  
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4.4 Analysmetod  

När intervjuerna transkriberats analyserades dessa och citat som kunde svara på min 

frågeställning valdes ut. Dessa kategoriserades sedan under teman. De fyra teman som 

slutligen kom att ligga till grund för denna uppsats var osäkerhet & misstro som en faktor till 

mental (o)hälsa, kontakten med den psykiatriska vården, upplevelser av bemötande av 

psykiatrin med psykofarmaka samt utan psykofarmaka och avslutningsvis att söka sig bort 

från psykiatrin.  

 

Utöver att citat valdes ut för att analyseras med koppling till teori och tidigare forskning valde 

jag även att analysera på vilket sätt informanterna berättade om sina erfarenheter om flykt, 

deras liv i Sverige och kontakten med den svenska psykiatriska vården. Den analys där 

retoriska uttryck hos informanten och vilket språk hon använder är två kännetecken för vad 

som benämns en formanalys (Fangen och Sellerberg, 2011; Ahrne & Svensson, 2015). På 

vilket sätt informanten uttryckte sig under intervjun antecknades efter intervjun avslutats.  

 

4.5 Etiska övervägande  

Vid bedrivandet av forskning finns det etiska riktlinjer som forskaren bör tar hänsyn till. 

Dessa riktlinjer innefattar informerat samtycke, frivilligt deltagande, information om det finns 

några risker för skada vid deltagandet, anonymitet och konfidentialitet (Hennink, Hutter, 

Bailey, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Innan informanternas deltagande i studien 

informerades de om studiens syfte. De informerades även om att deras deltagande var 

frivilligt och att de kunde välja att avbryta intervjun när helst de ville. Om de inte ville svara 

på någon fråga uppmanades de att deklarera för detta under intervjun. Intervjupersonernas 

anonymitet garanterades också genom att försäkra dem om att all personlig data skulle 

avkodas under transkriberingen. Vidare kommer de digitala intervjuerna att raderas från all 

teknisk utrustning efter studiens avslut. Under studiens gång har det uppstått diverse etiska 

ställningstagande vilka jag nu kommer redogöra för hanterandet av några. 

 

Att jag valt att intervjua personer om ett ämne som psykisk (o)hälsa och erfarenheter av flykt 

kan således väcka starka känslor vilket Hennink, Hutter & Bailey (2011) redogör för att den 

kvalitativa forskningen kan komma i kontakt med.  
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Under intervjuernas gång var jag särskilt medveten om detta och var tydlig med att vid en 

fråga som skulle kunna uppfattas som emotionellt jobbig, poängtera att informanten hade 

möjlighet att avstå att svara på frågan om så önskades. Vidare avslutades alla intervjuer med 

att försäkra mig om att informanten var okej. 

 

Hennink, Hutter & Bailey (2011) skriver att man som forskare bör fråga sig själv, vem eller 

vilka är det som kommer ha fördel av den givna studien. De skriver vidare att om man gör en 

intervjustudie där känslig data kommer att genereras så måste man reflektera över om det är 

etiskt försvarbart att göra denna studie för att exempelvis få en akademisk examen. Således 

anser jag att det är av stor vikt att ämnen som kan väcka emotionella känslor, både av lättare 

och svårare karaktär, våga belysas och mötas. Min förhoppning är att den data som 

informanterna har delat med sig av och den analys som vidare har gjorts ska komma att 

användas till deras eller andra människor som befinner sig i liknande situationers fördel i 

framtiden. 

 

4.6 Förförståelse  

För att följa den hermeneutiska filosofin om att all kunskap skapas i relation till 

tidigare kunskap och som står i ständig relation till varandra, menar jag att min förförståelse 

har påverkat insamlandet av den empiriska data och den efterföljande analysen. På vilket 

exakt sätt är svårt att redogöra för. Mina erfarenheter av att tidigare har arbetat med 

ensamkommande barn och unga vuxna bidrar säkerligen till den kunskap som jag har om 

deras situation. Min tidigare kunskap inom migration och människors mobilitet är en annan 

faktor som ligger till grund för min förförståelse. Min personliga erfarenhet av psykisk ohälsa 

är även en faktor som ligger till grund för intresset för psykisk (o)hälsa, vilken kan ha 

påverkat riktningen i denna uppsats.  

 

Förförståelse är något som diskuteras inom vetenskapen. Olika paradigm inom 

vetenskapsfilosofiska teorier har skilda åsikter om för- och nackdelarna med förförståelse. Jag 

ämnar inte att lämna min förförståelse bakom mig utan jag anser att denna förförståelse, likt 

Gadamer (1997) och den hermeneutiska vetenskapsfilosofin, är gynnsam i den mån till att den 

hjälper mig förstå och skapa mig vidare kunskap om ett fenomen.  
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4.7 Metodkritik  

Ett av de områden som den kvalitativa metoden har fått kritik för är att den anses vara 

subjektiv (Bryman, 2016). Kritiker menar att forskaren styr vilket resultat som kommer 

genereras genom att exempelvis utgå från tidigare föreställningar som hon har om 

intervjusubjekten och därmed kommer styra riktningen i intervjuer och observationer. Kritiker 

menar att resultatet inte kan vara subjektivt (ibid). Subjektiviteten i detta arbete har varit något 

som har beaktats med stor hänsyn och inte minst under intervjutillfället där jag lät 

informanten styra samtalet. Som jag tidigare poängterat kan den subjektiva förförståelsen 

dock vara positiv. Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin menar likt den postmodernistiska 

filosofin att det finns en hermeneutisk cirkel där tidigare kunskap i ett ämne är en 

förutsättning för förståelse och ny kunskap (Gadamer, 1997).   

 

Kvalitativa metoden och dess resultat kritiseras också för att inte vara generaliserbara till en 

större population (Bryman, 2016). Syftet med den kvalitativa undersökningen är således inte 

att generalisera den insamlande datan och förklara fenomen utan snarare bidra med en större 

förståelse. Det är även i detta ljus som denna uppsats ska ses. Denna studie ska ses som ett 

bidrag till en djupare förståelse för fenomenet samt i förhoppning om att öppna upp för vidare 

undersökningar och då kanske en mer kvantitativ undersökning.  

5. Resultat & Analys  
Nedan kommer resultatet att presenteras under tre huvudteman. Under första temat, Osäkerhet 

och misstro som en faktor till mental (o)hälsa, kommer jag att diskutera hur den asylprocess 

som de ensamkommande unga vuxna männen ställs inför skulle kunna vara en bidragande 

orsak till den upplevda mentala ohälsan. Vidare under efterföljande tema kommer Kontakten 

med den psykiatriska vården att diskuteras under de två rubrikerna, Upplevelser av bemötande 

av psykiatrin med psykofarmaka samt utan psykofarmaka. Därefter kommer jag kort belysa de 

ensamkommande vuxna männens tendenser till att söka sig bort från psykiatrin.  

(För transkriberingsnyckel vänligen se bilaga 1.)  
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5.1 Osäkerhet & misstro som en faktor till mental (o)hälsa 

Gemensamt för de berättelser som de ensamkommande unga vuxna männen ger är att de har 

lämnat sin familj och sitt hemland i förhoppning om att lämna osäkerhet och ovishet bakom 

sig. Den osäkerhet och ovishet som de har levt med grundar sig i om de kommer vara vid liv 

imorgon, deras möjligheter att få uttrycka sig fritt samt en rädsla och osäkerhet av att 

ofrivilligt tvingas strida i kriget. Att lämna landet och sina familjer tycks vara den ända utväg 

för ett bättre och tryggare liv.  

 

I Sverige upplever de dock att de möts av en annan form av osäkerhet. En osäkerhet som 

grundar sig i den asylprocess som de möts av. En asylprocess som ramar in deras liv i en 

osäkerhet inför framtiden. Kommer jag att få stanna?  

 

Ett exempel på asylprocessen och hur denna ramar in livet i osäkerhet för de 

ensamkommande unga vuxna männen beskrivs nedan. Informanten berättar om hur hans 

vänner har fått uppehållstillstånd medan han själv fortfarande väntar på sitt beslut.  

“....du har fått ditt uppehållstillstånd och du kan planera ditt liv och vet vad du gör. 

Men jag är hemlös, vi tänker på kvällsmat vi tänker på vad ska vi sova? Jag tänker, 

vad händer med oss? Jag kan inte heller ansöka till gymnasiet. Och nu går jag i 

grundskolan i årskurs nio, det är inte så mycket kvar. Utan bara några månader. Och 

när det är slut vad ska jag göra efter? Vad ska jag gå efter när jag inte kan ansöka till 

gymnasiet?” 

 

Den osäkerhet som de ensamkommande unga vuxna männen möter i asylprocessen och som 

tidigare forskning också deklarerar för (exempelvis: El- Shaarawi, 2015; M. Loyd, Ehrkamp, 

J. Secor, 2017) kan få negativa konsekvenser för de ensamkommande unga vuxna männen 

eftersom osäkerhet kan bidra till att den ontologiska tryggheten blir hotad. Den yttre 

ordningen med vardagliga rutiner uteblir eftersom de inte kan kolonisera för framtiden. När 

den ontologiska tryggheten blir hotad tycks detta leda till en inre känslomässig oro hos de 

ensamkommande unga vuxna männen (Giddens, 1999).  

“Asså jag tänker ju, jag tänkte, att det är denna asylprocessen och att jag tänker om 

jag får stanna eller inte. Om jag får stanna så glömmer jag kanske mina tankar och då 

kan jag sova bättre. 1. Vilka tankar är det du kommer glömma då? 2. Asså till exempel 

ovissheten, asså att jag inte vet om jag kommer bli utvisad eller få avslag. “  
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“And if we go to the camps we can see that lots of refugees that they have become 

depressed from this situation. They have the stress. They are depressed they are not 

good...they are just waiting and waiting and waiting.”   

 

En annan faktor som är viktig för den ontologiska tryggheten är att individen känner att det 

finns en tilltro eller att det har skapats ett förtroende mellan de parter som ingår i en 

socialiseringsprocess (ibid). Till den primära socialiseringsprocessen kan signifikanta andra 

räknas, det vill säga, föräldrar och nära släktingar vilka har en stor roll, inte minst i den 

postfigurativa kulturen, för att lära individen rutiner men även att skapa tillit till andra 

människor (Mead, 1970). Men då de ensamkommande unga vuxna männen var tvungna och 

lämna sina föräldrar och släktingar vid flykten har denna roll tagits över av vad som kan ses 

som en sekundär aktör i socialiseringsprocessen, nämligen samhällets institutioner. Här kan 

därför Migrationsverket ses som en viktig del i socialiseringsprocessen hos de 

ensamkommande unga vuxna männen.  

 

För att den ontologiska tryggheten ska kunna etableras menar Giddens (1999) att utöver 

rutinisering och kolonisering för framtidtiden så bör tillit och förtroende också vara en del av 

socialiseringsprocessen. Då närvaron av signifikanta andra hos de ensamkommande unga 

vuxna männen är begränsade, är det viktigt att det skapas ett förtroende mellan de 

ensamkommande unga vuxna männen och socialsekreterare och andra som handlägger i 

asylprocessen.  

 

Emellertid tycks detta viktiga förtroende mellan parterna uteblivit. Utöver den osäkerhet som 

de ensamkommande unga vuxna männen möter i asylprocessen så finns det en misstro på 

sanningsenlighet. En misstro från Migrationsverket sida i huruvida berättelserna som de 

ensamkommande unga vuxna männen ger är sanna eller inte. Genom denna misstro skapas 

inte den tillit som annars hade varit viktigt för de ensamkommande unga vuxna männen och 

deras ontologiska trygghet (Giddens, 1999).  

Den misstro som de ensamkommande unga vuxna männen upplever bidrar till att de inte vet 

hur de ska agera eller hur de ska berätta för Migrationsverket för att de ska tro på dem.  
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“Just sometime I think about how I can explain my situation better for [The] 

Migration [Agency]”. Because it is so important for [The] Migration [Agency] and 

also for us, to know everything about us. And it is important for us to say everything 

about ourselves to [The] Migration [Agency]. And sometimes I think about this, and 

how can I explain better or how can I explain in the best kind for [The] Migration 

[Agency]. It is so important.” 

 

“Asså jag vet inte hur, på vilket språk eller dialekt som jag skulle berätta för 

Migrationsverket så att de förstår att jag har problem.”  

 

Den misstro på sanningsenlighet som de ensamkommande unga vuxna männen möter syns 

även i hur de väljer att uttrycka sig. I citatet ovan syliggörs denna misstro men syns även i de 

intervjuer och den formanalys som ligger till grund för denna uppsats. Under intervjuerna 

tenderar de ensamkommande unga vuxna männen att använda sig av en retorik för att försäkra 

sig om att jag som lyssnar ska förstå att de har haft det hemskt och att de förtjänar att få 

stanna. Retoriken som används är i någon form av att, “det jag säger är faktiskt sant”. En 

asylprocess som kännetecknas av att vara osäker och där resultatet av misstro blir att tilliten 

uteblir, kan leda till att denna process är en bidragande orsak till den mentala ohälsa som de 

ensamkommande unga vuxna männen ger uttryck för.  

 

Asylprocessen och kontakten med Migrationsverket kan också analyseras och ses som en total 

institution (Goffman, 2014). Precis som Goffman (2014) skriver att en som intagen under en 

institution kan känna, så upplever de ensamkommande unga vuxna männen att det finns vissa 

förordningar eller regler som de måste förhålla sig till. Vilka dessa förordningar och regler är, 

visar sig dock vara diffusa. En informant berättar följande om sin kontakt med 

Migrationsverket och frågan om hans ålder:  

”Och innan intervjun frågade min advokat om de bestämt om de ska göra ett 

ålderstest och då sa de att de skulle ringa min god man dagen efter om de 

behöver göra ett ålderstest. Och dagen efter så ringer dom inte men när det gick 

en vecka så frågade jag min god man, kan du ringa till dem nu. Ja för jag vill 

liksom veta vad som händer. Och sen ringde han till dom och de har sagt till 

honom att nej jag behöver inte göra något ålderstest… när det gick en månad 

till så ringde de igen och sa att nu… vi har bytt handledare och den andra 

handläggaren ville att jag ska göra ålderstest.” 
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Att regler och förordningar inom en institution är diffusa skriver Goffman (2014) kan leda till 

att den som lever under en institution kan uppleva en form av ängslan och osäkerhet. Att de 

ensamkommande unga vuxna männen befinner sig i en total institution som kännetecknas av 

osäkerhet kring möjligheten att kunna planera sin framtid men även misstro på 

sanningsenlighet kan leda till att dessa två faktorer snart blir något som internaliseras i 

individen. Konsekvenserna kan bli att den ontologiska tryggheten blir hotad eller helt riskerar 

att utebli.  

5.2 Kontakten med den psykiatriska vården  

Mardrömmar och sömnsvårigheter är ofta första orsaken till att de ensamkommande unga 

vuxna männen får kontakt med psykologer och kuratorer på skolor och på BUP, (Barn och 

ungdomspsykiatrin). Huruvida tidigare erfarenheter, innan migrationen, påverkar dessa 

mardrömmar och sömnsvårigheter framkom inte i intervjuerna, således visar tidigare 

forskning att detta kan påverka den psykiska (o)hälsan hos ensamkommande (se exempelvis, 

Goodman, 2004; Longobardi, Veronesi & Prino, 2017). Således uttrycker informanterna att en 

av de orsakerna till sömnsvårigheterna är de orostankar om framtiden som de upplever.  

“Ja i skolan träffade jag en kurator, så, ja och sen så fick jag tid på BUP tror jag det 

var. Jaa och sen gick jag flera gånger. Sedan tyckte jag att det hjälper inte. Sen 

slutade jag att gå. 1. Vad var det ni pratade om? 2. Asså vi pratade ofta om hur man 

mår, varför man inte kan sova...ja...och vad ska man gör för att kunna sova. Varför 

jag känner mig ensam och ja… 1. Varför, får jag fråga, Vad va det du sa liksom, 

varför kunde du inte sova? 2. Jag sa ju att det är en ovisshet, jag vet inte var min 

familj är, om de lever eller inte. Jag sa att jag var väldigt orolig för dem. Och sen vet 

jag inte vad som kommer hända. Asså när jag kom hit visste jag inte att man var 

tvungen att söka asyl och att det tar såhär lång tid. Så jag visste ingenting så jag 

bara...liksom, jag bara landade här och jag vet inte vad jag ska göra.” 

 

När kontakt med vården via kuratorer på skolor och BUP etablerats för de ensamkommande 

unga vuxna männen, är kontakten återkommande. Vid denna kontakt fick de 

ensamkommande vuxna unga männen berätta om sin bakgrund, sin familj, de mardrömmar 

och sömnsvårigheter som de upplevde att de hade problem med. Upplevelsen från de 

ensamkommande unga vuxna männen är att de erbjöds både medicinering och samtalsterapi. 

Båda dessa behandlingsmetoder förekom parallellt.  
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5.3 Upplevelser av bemötande av psykiatrin med psykofarmaka 

De erfarenheter som de ensamkommande unga vuxna männen har från psykiatrin och av 

behandling med psykofarmaka är att de upplever att medicinering är något som uppmuntras.   

“Om man ska säga att man mår dåligt så kommer de absolut ge tabletter. De är 

tvungna att ge tabletter. Om man säger att man inte vill ha dom så säger de, varför 

inte?” 

Kontakten som de ensamkommande unga vuxna männen etablerat med psykiatrin tycks i det 

första stadiet möta en syn på mental (o)hälsa som är medicinskt inriktad. Medicinering blir 

här det första medlet som används för att förändra det mentala tillståndet hos de 

ensamkommande unga vuxna männen. Upplevelsen av medicineringen är att medicinen i 

vissa fall leder till att sömnsvårigheterna suddas ut men att orostankarna kvarstår. 

“Och sen sist när jag träffade kurator så, jag förstår, att om jag inte kan sova är det 

för att jag tänker på min familj och jag vet att ni inte kan göra något åt det. För jag 

tänker kanske på asylprocessen mycket. Och jag vet att ni inte kan göra någonting. 

Och sen ja. Och sen fick jag tabletter därifrån och då sa de att jag ska använda den 

när jag inte kan sova.” 

 

Att sömnsvårigheterna underlättas med hjälp av medicinering kan således ses ur ett positivt 

perspektiv då de ensamkommande unga vuxna männen i större grad får bättre förutsättningar 

för att skapa rutiner. Medicinering kan här ses som ett medel för att dämpa den inre 

känslomässiga oron och som ett steg närmre den ontologiska tryggheten. 

 

Återkommande erfarenheter hos de ensamkommande unga vuxna männen är att trots denna 

dämpande effekt som medicinen har för den inre känslomässiga oron, och som har en positiv 

inverkan på sömnen, så bidrar medicinen till att de rutiner som de har haft innan 

medicineringen påverkas negativt. Rutiner som att exempelvis gå till skolan.  
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“Man ville bara sova. Och det var, asså oroligt. Det var en svår situation och man ska 

ha de tabletterna och man kände sig jättetrött och för att man inte ska tänka på 

någonting. Just nu tänker jag på att det var många som förlorade i skolan och gick 

inte dit på flera dagar eller år på grund av detta. På grund av att de inte mådde bra 

och sedan gick de till BUP och tänkte att de ska bli bättre. Men till sist mår de 

dåligare än tidigare för att de bara ska ta tabletter och äta dem. Till sist känner man 

sig så trött att man ville bara lägga sig...Man ville inte göra någonting. Det var inte 

okej för mig. Jag fick massor problem. Jag missade nästan ett år i skolan. Jag var 

borta… Jag kommer aldrig att glömma det. Den personen som gjorde så mot mig. 

Han ville liksom att jag skulle må bättre, men det gjorde bara att jag blev sämre och 

sämre.”  

“Det är en grej som jag tänker. Man känner ingenting, man tänker inte på någonting. 

Asså det var så här att det hände, det var vecka 18... och sen kom vecka 20. Och som 

man tänkte, vad hände med vecka 19. Den gick bara och man fattar ingenting. Det är 

så det var för mig... Och jag tänker att det inte är bra, för jag fick mycket problem och 

till sist tänkte jag att jag måste stoppa. Jag åt inte tabletterna efter det” 

Oberoende positiva eller negativa erfarenheter av medicinens verkan kvarstod problem med 

tankar av oro och osäkerhet kring asylprocessen och framtiden. Den naturvetenskapliga och 

medicinska synen på mental ohälsa tycks skapa en dissonans mellan de ensamkommande 

unga vuxna männen och kontakten med psykiatrin (Vilhelmsson, 2014).  

5.4 Upplevelser av bemötandet av psykiatrin utan psykofarmaka 

Utöver den behandling med psykofarmaka som de ensamkommande unga vuxna männen 

möter i kontakten med psykiatrin berättar de om behandlingar som innehöll olika 

avslappnings- och visualiseringsövningar, hur de erbjöds en kurs där andra ensamkommande 

med sömnsvårigheter medverkade och där de pratade om vad man kunde göra för att sova 

bättre. Här tycks fokus vara att hitta ett lugn för att kunna hantera oro och för att kunna sova.  

 

“Och i slutet var det som en kurs, eller vad ska man säga. Det var en gång i veckan så 

jag gick dit och asså och de berättade lite om hur... vad kan vi göra för att vi ska 

kunna sova på nätterna. 1. Så det var en kurs för flera? 2. Ja en kurs, vi var typ fem 

eller sex personer. Ja det var en övning som vi lärde oss därifrån. Men jag har inte 

gjort den, för jag tyckte den var tråkig. Och den tog väldigt långt tid (skrattar till). 1. 

Vad var det för övning? 2. Jag kom inte ihåg riktigt, men det var att man ska andas 

och sträcka på benen (skrattar till) så det var lite tråkigt. 1. Hur länge skulle ni göra 

det då? 2. Vi har gjort den varje gång tror jag. Kursen var fyra gånger eller sex 

gånger. Men jag gick bara två gånger och sen slutade jag. För jag tyckte det var 

tråkigt. För att det hjälper inte. Och då slutade jag att gå dit.”  
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“Och hon sa att, tänka att du är någonstans, du sitter på ditt rum i Iran och jag sa att 

jag hade inget rum i Iran och hon sa nej men sitt hemma. Och då tänkte jag det. Sen 

tänk att din familj är här. Och jag tänkte då liksom, precis att jag var det. Min familj 

är bredvid mig och min lillebror är här och allting. Och jag tänkte att jag levde med 

dom. Och sen sa han, öppna dina ögon och när jag öppnade dem så tänkte jag att jag 

inte var här i Sverige utan i Iran. Det var jätteroligt. Men vi försökte inte göra det 

igen. Vi gjorde det bara en gång.” 

 

Behandlingen med samtalsterapi och där psykofarmaka inte är den primära behandlingen 

upplevs således olika. Gemensamt för informanternas berättelser är dock att de upplever att de 

som de möter inom psykiatrin är goda lyssnare, vilket de ensamkommande unga vuxna 

männen uppskattar. Emellertid upplever de att kontakten med psykiatrin, och någon som 

lyssnar inte är tillräcklig och att det finns ett större behov av vägledning. 

 

“Ja jag var på BUP och pratade om min känslor och vad det hände mig. Hur det gick 

för mig att ta mig hit. Hur det går just nu. Men jag tror att dom gör ingenting de 

lyssnar de är jättebra på att lyssna. Men det vet jag inte, man måste. Just nu tänker 

jag att jag själv ska bli psykolog. Jag vill jobba som psykolog. Men jag vill inte jobba 

som de gör, jag tänker komma med massa tips.” 

 

“Hon frågade mig mest om mina mardrömmar och hur jag sov. Jag kunde inte sova 

eller äta och det var kallt och jag kunde inte språket. Och jag hade ingen aning om 

regler och lagar och hur systemet fungerar. Som är krångligt för mig” 

 

5.5 Att söka sig bort från psykiatrin  

När de ensamkommande unga vuxna männen upplever att de inte får den hjälp som de 

behöver söker de sig till diakoner och präster. Här upplever de ensamkommande unga vuxna 

männen att de får bättre hjälp att hantera sina tankar av oro och osäkerhet inför framtiden.  

 

“Jag tänker inte att BUP gjorde något för mig som gjorde att jag blev bättre. Det var 

diakon/präst och det var många som pratade med mig som gjorde att jag mådde 

bättre. Inte BUP heller. De brukade prata, de frågade massa frågor som inte handlade 

om hur jag mådde”  

 

“...de (diakoner/präster) sa till mig, nutid, dåtid och framtid. Din dåtid och allt som 

har varit har varit. Du kan inte göra något. Om du bara tänker på det så mår du bara 

sämre. Nutid, vi är här, du är här, godman och skolan och allt du har. Och de gav 

hopp till oss och till slut var jag väldigt nyfiken på det svenska samhället och den 

svenska kulturen och språket. Jag började älska.”  
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6. Avslutande diskussion 

De ensamkommande unga vuxna männen hoppades på att lämna en osäker och otrygg vardag 

bakom sig när de begav sig på den riskfyllda flykten över Europa. I Sverige möts de dock av 

en asylprocess som är utdragen och kännetecknas av osäkerhet och misstro på 

sanningsenlighet. Kontakten med Migrationsverket kan dock ses som viktig i den 

socialiseringsprocess som sker när det finns en avsaknad av signifikanta andra som i vanliga 

fall har en stor roll i denna process. Att denna socialiseringsprocess kännetecknas av 

osäkerhet och misstro på sanningsenlighet och som sker under en institution, vilken de 

ensamkommande unga vuxna männen befinner sig i, bidrar till att osäkerhet och misstro på 

sanningsenlighet blir en norm som internaliseras i individen. Något som kan komma att 

påverka deras mentala (o)hälsa negativt.  

 

När denna osäkerhet har blivit en stor del hur de ensamkommande unga vuxna männen ser på 

sig själva blir den mentala (o)hälsan påverkad. Följder av den osäkerhet som de möter i 

asylprocessen blir att de inte kan skapa värdefulla rutiner som är viktigt för den ontologiska 

tryggheten. Den misstro på sanningsenlighet som de möter i asylprocessen bidrar också till att 

den ontologiska tryggheten blir hotad och den inre känslomässiga oron är ett faktum. Den inre 

känslomässiga oron ger sig sedan uttryck i att de ensamkommande unga vuxna männen får 

sömnsvårigheter. Konsekvenserna blir att de inte kan fortsätta med de rutiner som de 

etablerat, som att exempelvis gå till skolan. Den onda spiralen har nu börjat spinna allt fortare.  

 

Den medicinering som de möter vid kontakt med psykiatrin tycks också påverka deras 

etablerade rutiner, så som exempelvis skolan. Medicineringen kan bidra till att de inte orkar 

delta vid dessa rutiner eller skapa sig nya. Kontakten med sjukvården där de ensamkommande 

unga vuxna männen möts med behandlingsmetoder av medicinering riskerar i vissa fall att 

påverka deras mentala (o)hälsa negativt, inte minst den ontologiska tryggheten. Även om det 

fanns erfarenheter av att medicinen varit effektiv mot sömnsvårigheter och underlättat de 

rutiner som skapats så kvarstod den inre känslomässiga oron. Varför kvarstår den inre 

känslomässiga oron när teorin om ontologisk trygghet menar att när individen har skapat sig 

värdefulla rutiner så ska denna minska? Förklaringen kan ligga i att det är bristen på att kunna 

kolonisera och planera för framtiden som bidrar till att den inre känslomässiga oron består 

(Giddens 1999). Vilket de ensamkommande unga vuxna männen inte ges en chans då 

asylprocessen är utdragen.   
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Den mentala (o)hälsan, och den inre känslomässiga oron hos de ensamkommande unga vuxna 

männen bestod efter behandling med psykofarmaka. Vidare upplevde de att professionen 

inom den psykiatriska vården var goda lyssnare men trots detta tycktes detta inte vara det som 

de ensamkommande unga vuxna männen upplevde påverkade deras mentala (o)hälsa positivt. 

  

Den psykiatriska vården tycks inte kunna bemöta den efterfrågan på behandling och 

bemötande som de ensamkommande unga vuxna männen har behov av för att behandla den 

inre känslomässiga oro och mentala ohälsa som de upplever. Kan orsakerna till detta vara att 

vården har blivit mer inriktad på att förklara mental (o)hälsa som något som sker inom 

individen och bäst botas med medicin? Om så är fallet riskerar man att eliminera de 

strukturella orsakerna till mental (o)hälsa. De strukturella förklaringarna hos de 

ensamkommande unga vuxna männen tycks vara osäkerhet och misstro på sanningsenlighet i 

asylprocessen. För att den mentala ohälsan hos de ensamkommande unga vuxna männen inte 

ska bestå måste den psykiatriska vården öppna upp för bredare förståelse för strukturella 

förklaringar till mental ohälsa. 

 

Så länge som asylprocessen kännetecknas av osäkerhet och misstro på sanningsenlighet och 

så länge som den psykiatriska vården försummar de strukturella förklaringarna till mental 

ohälsa kommer den mentala ohälsan hos de ensamkommande unga vuxna männen bestå. Det 

så länge det inte öppnas upp för en ny profession i samhället. En profession som snarare 

fungerar vägledande, där rutinisering av vardagen blir ett viktigt inslag, men även att det finns 

en plats där de ensamkommande unga vuxna männen kan skapa tillit både till sig själva, andra 

och samhället i stort. En alternativ profession, som har haft en stor betydelse för detta sätt att 

arbeta på, är Svenska Kyrkan och de diakoner och präster som verkar här, som de 

ensamkommande unga vuxna männen upplever har påverkat deras mentala (o)hälsa positivt.  

 

Jag anser också att det är av stor vikt att förbättra den asylprocess som finns idag. Eftersom de 

ensamkommande unga vuxna männen formas under en institution, kan osäkerhet och misstro 

på sanningsenlighet internaliseras i individen också bli en del av dem de är. På detta sätt blir 

den inre känslomässiga oron också en del av dem och den mentala (o)hälsan riskerar att ligga 

till grund i deras identitetsskapande.  
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Avslutningsvis vill jag problematisera mina resultat samt ge förslag på vidare forskning. Om 

det finns en strukturell förklaring till den mentala ohälsan som de ensamkommande unga 

vuxna upplever. Där orsaker till den mentala ohälsan grundar sig i de institutioner som de 

möter i samhället, skulle denna osäkerhet och misstro på sanningsenlighet även kunna finnas 

inbyggd i andra strukturer i samhället som påverkar den mentala ohälsan? För att undersöka 

detta anser jag att vidare forskning behövs.  

 

Om vi bemöter den ökade mentala ohälsan i övriga samhället på samma sätt som vi bemöter 

den hos de ensamkommande unga vuxna männen, där fokus har riktats bort från individen 

som social varelse till en varelse som grundar sig på biokemiska processer kommer den 

mentala ohälsan att bestå. Kanske är individen inte så rationell som vi tror. Kanske klarar hon 

inte av att på egen hand hantera den osäkerhet som hon socialiseras in i och som tycks ha 

blivit återkommande och kännetecknande för en prefigurativ kultur (Mead, 1970). Kanske 

behöver hon i en sådan värld tydlighet och något att hålla fast vid. Kanske är det den sociala 

vägledning som hon tidigare fått av föräldrar och signifikanta andra som hon saknar och som 

hon efterfrågar i en värld som tycks bli allt mer medicinsk inriktad.  
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8. Bilagor 

 

8.1 Transkriberingsnyckel  

 

1 = Intervjuare  

2 = Informant  

[ord] = Ord som har adderats för förtydligande.  

… = Del av citat har utelämnats.  
 

 

 

 


