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Syftet med den här studien var att beskriva ungdomar i öppenvård som har psykisk ohälsa 

och alkohol- och narkotikamissbruk samt analysera könsskillnader och 

användningsfrekvens i relation till olika risk – och skyddsfaktorer. Frågeställningen var: 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan pojkar och flickor i relation till olika 

riskfaktorer och vilka likheter och skillnader finns mellan ungdomarna med låg respektive 

hög användingsfrekvens i relation till olika risk och skyddsfaktorer. Den här 

tvärsnittsstudien baserades på UngDOKs inskrivningsformulär. Resultatet visade att det 

finns könsskillnader i de olika risk- och skyddsfaktorerna samt att förekomsten av psykisk 

ohälsa och en riskfylld alkoholkonsumtion och narkotikabruk är vanlig. Det finns både 

likheter och skillnader mellan de båda grupperna avseende risk- och skyddsfaktorer. 

Baserat på studiens resultat och den tidigare forskningen drogs slutsatsen att det behövs 

ytterligare forskning för att kunna dra några större slutsatser angående vad det är som gör 

att könsskillnaderna finns. 
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1 Introduktion 
 

Det är vanligt att ungdomar väljer att testa och experimentera för att söka nya 

erfarenheter. I tonåren är man oftast mer äventyrlig och det anses vara mer acceptabelt att 

bryta mot samhällets normer. Detta kan vara en av förklaringarna till varför det är 

vanligare att unga har aktuella narkotikaerfarenheter. Det är dock endast ett fåtal av de 

ungdomar som testar narkotika i tonåren eller tidigt vuxenlivet som utvecklar ett riskbruk 

(Johnson m.fl. 2017). Forskning har visat att under 1970-talet var andelen unga som 

uppgav att de någon gång använt narkotika högst, och har sedan slutet på 90-talet legat 

på en stadig nivå på 7-8 %. I en studie från 2004 finns det uppgifter från gymnasieelever 

och dessa indikerar att det är dubbelt så många gymnasieelever som niondeklassare som 

har narkotikaerfarenhet (Johnson m.fl. 2017). Den psykiska ohälsan hos ungdomar ökar 

stadigt och det kan betecknas som ett växande samhällsproblem. Sen 80-talet har den 

psykiska ohälsan ökar framförallt i årskurs 7 och 9, och den största ökningen har skett 

hos flickor (Hagquist, 2015; Socialstyrelsen, 2013).  Bris (2017) uppskattar i sin 

rapportering att psykisk ohälsa bland ungdomar har ökat med ca 3 % mellan 2015 – 2016. 

 

Forskning antyder att det finns en stark koppling mellan de här båda riskfaktorerna 

psykisk ohälsa och alkohol- och narkotikaproblematik (Hagquist & Rydelius, 2013; 

Sunderland, Slade & Krueger, 2015; Green, Yarborough, Polen, Janoff & Yarborough 

2015). Det finns inga direkta svar på hur de här två riskfaktorerna påverkar varandra men 

studier visar att det kan vara förändringar i olika miljöer och samhället som har påverkat 

(Johnson, Richert & Svensson 2017). En anledning till att den här sortens problematik 

upplevs förekomma samtidigt kan vara att risk- och skyddsfaktorerna för psykisk ohälsa, 

alkohol-, tobak- och narkotikabruk, kriminalitet och våld samt bristande skolanpassning 

i stort sett är samma och att de i sig även är riskfaktorer (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 

Skolundersökningar har visat att det är en större andel pojkar än flickor som har erfarenhet 

av narkotikaanvändning. De här könsskillnaderna blir tydligare ju äldre individerna blir 

och dessa skillnader kan bero på samhällsnormer och olika livsbetingelser (Johnson m.fl. 

2017). Enligt CAN (2017) har alkoholanvändandet hos ungdomar minskat, både när det 

gäller mängden som konsumeras och andelen ungdomar som konsumerar. 

Narkotikaanvändningen har dock ökat lite de senaste åren.  

 

Vi anser att detta ämne är av stor socialpedagogisk vikt då förekomsten av psykisk ohälsa 

och alkohol- och narkotikaanvändning drabbar allt fler unga. För att kunna bemöta och 

motarbeta denna problematik finns behov av vidare kartläggning av hur sambandet 

mellan den psykiska ohälsan och drogbruket ter sig.  

 

Socialpedagogik handlar om lärande, kvalifikation och inkludering. Meningen är att 

socialpedagoger ska kunna hjälpa ungdomar och guida dem till att kunna kvalificera sig 

för vuxenlivet. Syftet med den här sortens arbete är att ungdomarna ska bli mer delaktiga, 

känna gemenskap och socialiseras in i samhället. Att arbeta med ungdomarna på ett 

inkluderande sätt, det handlar om att skapa möjligheter så att alla ungdomar kan känna 

sig delaktiga. Ungdomsåren är en väldigt viktig period i livet där mycket händer, man 

skapar sina egna värderingar och normer som grundas på omgivningens värderingar och 

normer (Cederlund & Berglund, 2014). Von Wright (2000) menar att en individs själv, 

egenskaper och förmågor ständigt förändras genom interaktion med andra människor, 

alltså skapas en individs jag genom sociala relationer och samspel med andra människor. 

Det är här det är väldigt viktigt för socialpedagoger att vara medvetna om vilka 

förändringar som sker, och hur utvecklingsprocessen ser ut och vad som kan påverka den, 
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både positivt och negativt. Eftersom att det är individer, som i sig är komplexa, med 

problem som också kan definieras som komplexa så är det viktigt att socialpedagoger har 

en bred kunskap om hur man individualiserar behandling. Det är även viktigt att en 

socialpedagog kan anpassa sitt förhållningssätt och bemötande beroende på vilken individ 

den möter. En socialpedagog bör vara väldigt flexibel och anpassningsbar för att kunna 

arbeta med människor med olika sorters komplexa problem  

 

2 Bakgrund 
Bakgrunden är uppdelad i två delar, den första innefattar begreppsdefinitioner för psykisk 

ohälsa samt en övergripande förklaring. Den andra delen innefattar begreppsdefinitioner 

för alkohol – och narkotikabruk samt en övergripande förklaring.  

 

2.1 Psykisk ohälsa 

 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som är svårt att definiera då det används för att förklara 

flera olika psykiska besvär, och begreppet kan betyda olika saker i olika sammanhang. 

Enligt Bremberg & Dahlman (2015) används det som en samlad beteckning för mindre 

allvarliga psykiska besvär som t.ex. oro och nedstämdhet men även för allvarligare 

symtom som uppfyller kriterier för en psykiatrisk diagnos. Det är vanligt att ungdomar 

utvecklar depressioner och ångestsjukdomar under tonårstiden och allt fler söker för 

psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2013).  

 

I flera folkhälsorapporter har psykisk ohälsa pekats ut som ett av de största 

samhällsproblemen. Stress hos ungdomar är väldigt omdebatterat och år 2000 var det 

drygt 35% av alla ungdomar i högstadiet som ofta eller alltid kände sig stressade (Östberg, 

2001). Westling Allodi (2010) beskriver psykisk ohälsa som mer än bara ångest och 

depressionssjukdomar. Hon hävdar att barn och ungdomars självkänsla, identitet och 

känslan av att vara en viktig och meningsfull person hör också till begreppet. En individs 

hälsa innefattar även sunda och goda relationer till andra samt förmåga att växa och 

utvecklas som person. Psykiska sjukdomar diagnostiseras när det finns ett mönster av 

symtom som hindrar en individs liv och försvårar och komplicerar vardagen. Psykisk 

ohälsa går att dela in i två kategorier, vilka är internaliserande och externaliserande 

beteendeproblem. Internaliserande problem innebär emotionella störningar som ges 

uttryck i oro, ångest och depression. De emotionella negativa och destruktiva känslorna 

är riktade mot individen själv och inte mot andra. Externaliserande problem innebär 

uppförandestörningar, aggressivitet och antisociala beteenden. Dessa beteenden riktas 

främst mot andra, och inte mot individen själv. Internaliserade problembeteenden är mer 

förekommande hos kvinnor, medan externaliserade problem är vanligare bland män 

(Westling Allodi, 2010) 

 

Psykisk ohälsa innebär inte bara lidande för individen, utan kan även få konsekvenser på 

längre sikt, som t.ex. att fullfölja studier och att etablera sig i samhället och på 

arbetsmarknaden. Den grupp ungdomar som lider av psykisk ohälsa har i större 

utsträckning längre utbildning än de ungdomar som inte lider av någon form av psykisk 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2017). Drygt 18 % av de ungdomar som har uppgett att de 

upplever svår ångest och oro har endast grundskolan som högsta utbildningsnivå, vilket 

kan ge svårigheter att få ett arbete i framtiden (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Ungdomars psykiska ohälsa har tredubblats under de senaste 30 åren och ökningen har 

skett både hos flickor och pojkar. Utöver de typiska psykiska symtomen som ångest, 
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depression och oro har man även kunnat se en ökning gällande koncentrationssvårigheter, 

nervositet och sömnsvårigheter bland ungdomar. Den psykiska hälsan har försämrats 

överlag, oavsett kön eller socioekonomisk status. Vad ökningen beror på är oklart då det 

inte finns tillräckligt mycket forskning för att säkerställa det, men tankar kring kulturella- 

och samhällsfaktorer har uppkommit som en anledning. Det finns däremot forskning som 

påvisar samband mellan psykisk ohälsa och arbetslöshet. Det har framkommit att 

arbetande kvinnor har bättre psykisk hälsa än hemmafruar. Det är vanligt att ungdomar 

stressar kring sin skolpresentation och oroar sig för möjligheten att få jobb senare i livet 

(Lager, 2009). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) finns det inte något direkt svar på den ständiga ökningen, 

då det handlar om alla ungdomar och inte bara de som lever under riskfyllda förhållanden. 

Detta tyder dock på att ökningen har att göra med den ungas tillvaro och sådana 

förhållanden som rör unga generellt, som t.ex. studietiden. Westin (2017) menar att den 

psykiska ohälsan bland barn och unga 10-17 år har fördubblats mellan åren 2006-2016. 

För ungdomar 18-24 år ligger ökningen på drygt 70 %. Detta motsvarar ungefär 190 000 

barn och ungdomar i Sverige. Siffrorna presenterades i en rapport av Socialstyrelsen 

(2013) om barn och ungdomar som haft minst ett vårdtillfälle inom slutenvård eller 

specialiserad öppenvård för någon psykiatrisk diagnos. Ångest och depressionssjukdomar 

är de sjukdomar som är vanligast bland barn och ungdomar. 

 

2.2 Alkohol - och narkotikabruk 

 

Vi kommer att använda oss av begreppen riskfylld alkoholkonsumtion och narkotikabruk 

och med riskfylld alkoholkonsumtion menar vi en konsumtion som innebär att det 

påverkar individen på ett negativt sätt.  Vi är medvetna om att många ungdomar dricker. 

Det är ”normalt” även fast det inte är lagligt och detta behöver inte alltid leda till en mer 

riskfylld konsumtion som påverkar individen negativt. Det är också vanligt att ungdomar 

testar narkotika, speciellt cannabis, och detta behöver inte heller leda till ett missbruk.  

 

Begreppsdefinitionen av narkotika är alla medel som är narkotikaklassade, vilket innebär 

alla de substanser som kan hittas i de följande grupper: hallucinogena, opiater, 

centralstimulantia och cannabis. (Johnson m.fl. 2017). Det som är gemensamt för alkohol 

och narkotika är att de framkallar ett ”rus”. Vi kan benämna dem som ”rusmedel” då de 

kan ändra våra upplevelser, vår sinnesstämning eller vårt medvetande. Ett rus kan vara 

kopplat till att känna välbehag, glädje och en sorts flykt från vardagens bekymmer och 

svårigheter (Johnson m.fl. 2017). 

 

Substansbrukssyndrom är en diagnos som gör att man kan bedöma om en person har ett 

lätt, medelsvårt eller svårt substansbrukssyndrom. Detta begreppet används i DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), vilket är ett diagnossystem som 

används för att fastställa ett substansbrukssyndrom. Det finns elva kriterier som man utgår 

från när man ska diagnostisera en individ med substansbrukssyndrom enligt DSM-5. Av 

dessa elva måste man uppfylla minst 2 under de senaste 12 månaderna. Kriterierna är 

uppbyggda genom att det finns huvudrubriker som de olika kriterierna faller in under. Det 

första är kontrollförlust, och där finns det fyra kriterier som innefattar mängden och hur 

länge individen har använt substansen, samt att individen har haft/har en önskan eller har 

försökt att sluta men misslyckats. Det innefattar också att individen ägnar en stor del av 

livet till att köpa, konsumera eller återhämta sig från bruket, samt individens sug efter 

substansen. Den andra är sociala konsekvenser, här under kommer misslyckande att 

fullgöra sina skyldigheter och ansvar på t.ex. arbetet, i skolan eller i hemmet. Att 
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individen har fortsatt sitt bruk fast detta har lett till återkommande problem, samt 

försummelsen av viktiga yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter på grund av 

substansbruket. Den tredje är riskfylld användning, och här hittar vi upprepad användning 

i riskfyllda situationer, som t.ex. bilkörning, arbete osv, samt fortsatt användning trots 

fysiska och/eller psykiska skador. Den fjärde och sista är fysiska beroendesymtom som 

handlar om toleransökningen, samt abstinensbesvär när bruket upphör eller minskar 

(Johnson m.fl. 2017).  

 

Problematisk alkoholkonsumtion och narkotikabruk går att dela in i tre grupper, riskbruk, 

missbruk och beroende. Riskbruk innebär alkohol- och narkotikabruk i den mån där det 

ännu inte har utvecklats till ett missbruk eller beroende, men där det finns risk för 

kroppsliga skador. Missbruk definieras som den sortens bruk som skadar en individs 

vardag och som kan ge problem eller skada hälsan. Detta kan tex handla om att individen 

inte lyckas med kraven i skolan eller på arbetet och att man ofta hamnar i riskfyllda 

situationer. Beroende avser den sortens bruk där individen får en sorts kemisk förälskelse 

till alkoholen eller narkotikan. När en individ har ett beroende, får alkoholen eller 

narkotikan en dominerande plats i individens liv, känslor och tankar och kroppen uppvisar 

abstinensbesvär när effekten avtar (Nyberg, 2016).  

 

Narkotikaproblematik kan ses ur ett systemteoretiskt perspektiv där priser, tillgänglighet 

och normer har betydelse. Alla dessa faktorer kan ses utifrån ett system, där alla delar 

påverkar varandra. Priser påverkas av tillgängligheten och tillgängligheten påverkas av 

samhällets normer (Nyberg, 2016). 
 

Enligt CAN (2017) har både alkoholkonsumtionen och den alkoholrelaterade 

problembördan minskat under 2000-talet. Det är inte bara dessa som har minskat, utan de 

redovisar även en minskning gällande mängden alkohol som konsumeras. Johnsson m.fl. 

(2017) hävdar också att alkoholkonsumtionen har minskat sedan 2000-talet. Enligt CAN 

(2017) så har andelen ungdomar som uppger att de använder narkotika legat mellan 5–

10% sedan mitten av 90-talet. Under 2017 uppgav 7 % av pojkarna och 5 % av flickorna 

i årskurs 9 att de någon gång har använt narkotika.  

 

3 Tidigare forskning 
Tidigare forskning är uppdelad i fyra delar. Först kommer alkohol- och narkotikabruk hos 

ungdomar, sen fortsätter det med psykisk ohälsa och en del om samtidig förekomst av 

psykisk ohälsa och missbruk, avslutningsvis kommer ett stycke om risk- och 

skyddsfaktorer i relation till alkohol- och narkotikaproblem. 

 

3.1 Alkohol och narkotikabruk hos ungdomar  

 

Forskning kring ungdomars alkohol- och narkotikaanvändning visar att de ungdomar som 

röker, dricker och använder narkotika oftare uppger att de mår sämre än ungdomar som 

inte röker, dricker eller använder narkotika (Odenbring, 2017). 

 

Enligt CAN (2017) har alkoholanvändandet hos ungdomar minskat, både när det gäller 

mängden som konsumeras och andelen ungdomar som konsumerar. Detta gäller inte bara 

för Sverige, utan även för andra länder i Europa. Alkoholkonsumtionen var som högst på 

70-talet då 90 % av eleverna i årskurs 9 uppgav att de druckit alkohol. Under en 

undersökning från 2017 gjord på elever i samma ålder uppgav drygt 40 % att de druckit 

alkohol under det senaste året och konsumtionen mättes till runt 1,2 liter per person 
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gällande ren (100%) alkohol. 2004 var det 90 % av eleverna i år 2 på gymnasiet som 

druckit alkohol medan 2017 hade dessa siffror minskat till 74 %. Av gymnasieeleverna 

var det dock en ökning i mängden alkohol från 2016 till 2017. Pojkarnas konsumtion gick 

från 3,4 liter till 3,7 och flickornas konsumtion från 2,3 till 2,4. I undersökningen såg man 

även att de elever som upplevt negativ alkoholkonsumtion av föräldrar var även de elever 

som konsumerade mest, både när det gäller alkohol och narkotika.  

 

Ekberg m.fl. (2016) menar att ungdomars alkoholbruk och berusningsdrickande har 

minskat något de senaste åren, dock har narkotikabruket ökat. Ökningen har skett hos 

både flickor och pojkar, där ca 10 % av flickorna respektive 14 % av pojkarna rapporterat 

att de använt sig av narkotika under det senaste året. Enligt CAN (2017) är det idag 

enklare att få tillgång till någon form av narkotika än vad det tidigare varit och då syftar 

de bland annat på tillgängligheten via internet. Narkotikaanvändning har ökat lite under 

de senaste åren. 2017 uppgav 2 % av eleverna i årskurs 9 och 5 % av eleverna i årskurs 2 

på gymnasiet att de regelbundet använder någon form av narkotika. Regelbunden 

användning av narkotika är dock väldigt liten. Den sorts narkotika som används mest är 

cannabis som står för 90 % av all narkotikaanvändning i årskurs 9 och 95 % i gymnasiets 

årskurs 2. Tidigare har hasch varit den dominerade cannabisvarianten, men 2017 är 

marijuana det som används mest. Kokain och Spice kommer på tredje och fjärdeplats. 

Användningen av kokain och spice är ungefär lika stor i årskurs 9, medan det i gymnasiets 

årskurs 2 finns en liten skillnad där kokain används något mer än spice. Heroin är det 

preparat som används minst. 

 

Det finns inga direkta könsskillnader när det gäller regelbunden narkotikaanvändning i 

årskurs 9. Av eleverna i år 2 på gymnasiet är det dock vanligare bland pojkar, ungefär 

dubbelt så många än flickor (Andreasson & Stenström, 2008). I en undersökning från 

2017 gjord på elever i årskurs 9 uppgav 7 % av alla pojkar respektive 5 % av alla flickor 

att de någon gång använt narkotika. I årskurs 2 på gymnasiet uppgav 20 % av pojkarna 

och 14 % av flickorna att de någon gång använt sig av narkotika (CAN, 2017). Som 

tidigare nämnt är cannabis den typ av narkotika som är vanligast bland unga och det är 

också den som har minst könsfördelning då det är ungefär lika många pojkar som flickor 

som testat. Det är dock vanligare att pojkar har ett regelbundet bruk (Andreasson & 

Stenström, 2008). Hensing (2008) framhåller att narkotika ofta ses som något maskulint, 

vilket kan bidrar till att färre flickor har ett regelbundet bruk. Flickors narkotikabruk ses 

ofta som mer problematiskt, då det avviker mest från samhällets normer om den “fina 

flickan”. 

 

Forskningen har till största del fokuserat på pojkars droganvändande och denna har visat 

att de normativa könsskillnaderna kring maskulinitet, stress och känslomässig isolering 

är en riskfaktor när det kommer till pojkars alkohol-och narkotikaanvändning (Odenberg, 

2017). Studier har visat att bland ungdomar är det vanligare att pojkar har ett 

problematiskt alkohol- och narkotikaanvändande än flickor. Det är drygt 1,4 gånger så 

vanligt att pojkar använder marijuana än flickor och 6 gånger så vanligt att pojkar har ett 

problematiskt alkoholanvändande (Stone m.fl., 2012). Hagquist och Rydelius (2013) 

indikerar dock att i början av 2010 har alkoholkonsumtionen varit något större hos flickor 

än hos pojkar. De menar också att alkoholkonsumtionen bland ungdomar i årskurs 9 har 

minskat och är nu den lägsta siffran på 40 år.   

 

Lucas & Jernbro (2014) beskriver att en familjs sociala status kan vara en riskfaktor för att 

en ungdom senare ska utveckla en problematisk alkoholkonsumtion eller narkotikabruk. 

Förhållanden där familjen har liten kontakt med t.ex. släkt, vänner och grannar ses som en 
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riskfaktor då detta kan leda till att även ungdomen hamnar utanför samhället. Även 

relationen mellan familjemedlemmar, som t. ex våld mellan föräldrarna, kan leda till att 

ungdomen utvecklar ett alkohol- eller narkotikamissbruk. Sundell (2008) menar att om en 

familj är ekonomisk utsatt eller socialt isolerat kan detta leda till att ungdomen drar sig 

undan familjen och istället vänder sig till vänner. Om dessa vänner i sin tur använder 

alkohol- eller narkotika ökar risken för ungdomens alkohol- eller narkotikadebut. Enligt 

Sundell (2008) är en familjs socioekonomiska status inte direkt en riskfaktor för att en 

ungdom ska utveckla ett alkohol- eller narkotikabruk. Forskning har dock visat att det är 

de ungdomar som växt upp i familjer med hög socioekonomisk status som i högre grad 

använder sig av narkotika, än de ungdomar som växt upp i familjer med låg 

socioekonomisk status. Detta anser Sundell (2008) kan bero på att familjens ekonomiska 

resurser och ungdomens goda privata ekonomi ökar möjligheten för att inhandla alkohol 

eller narkotika.  

 

3.2 Psykisk ohälsa  

 

Det finns tendenser i samhället som påvisar att det är fler och fler ungdomar som lider av 

någon form av depression och behöver söka vård för dessa problem. Under de senaste 

decennierna har psykisk ohälsa blivit ett stort ökande problem hos ungdomar i skolan och 

i samhället (Odenbring, 2017). Hälften av de personer som i vuxen ålder har psykisk 

ohälsa har utvecklat dessa problem under tonåren men ofta blir den psykiska ohälsan 

obehandlad i flera år (Erskine, Moffitt, Copeland, Costello, Ferrari, Paton, Degenhardt, 

Vos, Whiteford & Scott. 2015; Hawkings, 2009). Samtidigt med psykisk ohälsa utvecklar 

många ungdomar även ett problematiskt substansbruk. Det är vanligt att den här sortens 

ungdomar anses vara typiska tonåringar och att symtomen som visas, bland annat trötthet, 

endast ses som en del i det tonårsaktiga beteendet (Hawkings 2009). 

 

Både forskare och andra yrkesverksamma som har studerat den samtida förekomsten 

påpekar att de vanliga behandlingsformerna inte har lika god verkan på den här gruppen 

ungdomar. Detta innebär att vården bör individualiseras ytterligare för att den här gruppen 

inte ska utveckla ytterligare problem. De ligger redan i riskzon för att utveckla 

individuella och medicinska problem samt kriminalitet, suicid, skolproblem, arbetslöshet 

och hemlöshet (Hawkings, 2009). 

 

Majoriteten av de ungdomar som har kontakt med en beroendemottagning har minst en 

psykiatrisk diagnos (Nyberg, 2016). Resultat från mätningar i Stockholms län visar att 

sambandet mellan social status och förekomsten av psykisk ohälsa blir allt tydligare ju 

svårare den psykiska ohälsan är. Från mätningarna kan man inte avgöra om det är en låg 

social status som orsakar den psykiska ohälsan, eller om det är hälsan som gör att man 

flyttar till mer utsatta områden. Sociala nätverk ses som en stor skyddsfaktor gällande 

hälsan och det finns evidens som indikerar att goda sociala nätverk skyddar en individ 

mot att drabbas av psykisk ohälsa och det hjälper även individen mot ett tillfrisknande 

(Dalman, Forsell & Magnusson, 2015). Forsell och Dalman (2004) förklarar att 

nätverkets storlek inte spelar någon roll, utan ofta räcker det med att individen har en enda 

tillförlitlig och stadig relation. Genom undersökningar har man även kunnat se ett 

samband mellan ekonomiska förhållande och psykisk ohälsa där goda ekonomiska 

förhållanden främjar hälsan (Bremberg, 2002). 

 

Att det finns könsskillnader när det gäller psykisk ohälsa kan bero på att flickor och pojkar 

upplever och förhåller sig till påfrestningar på olika sätt. Flickor oroar sig i större 

utsträckning för sitt utseende och sin kroppsvikt än vad pojkar gör. Även självförtroendet 



  
 

 

- 7 - 

är något som påverkar den psykiska ohälsan och forskning har visat att det finns stora 

könsskillnader i självförtroendet, särskilt i relation till kroppsbilden. Det finns 

forskningsresultat som motsäger detta, som har visat på att skillnaderna är små. Det finns 

forskning som tyder på att relationen mellan självförtroende och psykisk ohälsa finns, och 

att självförtroende kan ha en skyddande effekt, men den här relationen har inte visats i 

andra studier (Lager, 2009). Det finns skillnader mellan de båda könen i depressionens 

uttryck. Flickor uppvisar främst depressiva symtom och ångest, medan pojkar ofta blir 

utåtagerande. Det skiljer sig även mellan könens tankesätt. Flickor har en tendens att vara 

känsligare för negativa omständigheter och har en mer negativ självbild som präglas i ett 

slags självhat. Pojkar blir som tidigare nämnt ofta utåtagerande och det är inte ovanligt 

med suicidtankar. Kraven från samhället, och de förväntningar som ställs på ungdomar 

är höga. En flicka förväntas vara högpresterande, och följa kroppsidealet. Just under 

ungdomsåren är skolan en stor stressfaktor, och det är främst flickor som ses som de 

duktiga och det är mer tillåtande för pojkar att vara stökiga (Socialstyrelsen, 2010). 

Dalman m.fl. (2015) förklarar att det finns vissa skillnader mellan könen gällande psykisk 

ohälsa. Mätningar från Stockholms län visar att den psykiska ohälsan bland unga kvinnor 

varken har minskat eller ökat de senaste åren. Bland unga män har man dock kunnat se 

en liten ökning. De menar att självupplevd psykisk ohälsa minskar med åldern och detta 

gäller för båda könen. Den grupp som rapporterat självupplevd psykisk ohälsa är främst 

unga kvinnor. Siffror från Stockholms län pekar på att det skett en ökning i barn och 

ungas kontakt med barn och ungdomspsykiatrin. 2010 hade 7,5 % av alla ungdomar i 13–

17 års ålder i länet kontakt med barn och ungdomspsykiatrin (Dalman m.fl. 2015). 

 

Det är både allvarligare former av psykisk ohälsa som ökat och psykisk ohälsa generellt. 

Data från 2011 i åldersgruppen 18 till 24 visar att drygt 7 % av alla pojkar respektive 10 

% av alla flickor har någon form av kontakt med psykiatrisk öppenvård. 2016 hade dessa 

siffror ökat till 10 % respektive 15 %. 2011 var det runt 800 ungdomar per 100 000 

invånare som vårdats för psykisk ohälsa. 1987 låg dessa siffror på drygt 400, vilket 

indikerar på en tydlig ökning. Av alla ungdomar som har vårdats för psykisk ohälsa, är 

det drygt 40 % som åter blir inlagda inom 5 år (Socialstyrelsen, 2017).  

 

3.3 Samtidig förekomst av psykisk ohälsa och missbruk 

 

Samtidig förekomst av psykisk ohälsa och alkohol -och narkotikabruk är vanlig. Det finns 

studier som indikerar att den samtidiga förekomsten är större än vad man tidigare trott 

(Sunderland, Slade & Krueger 2015; Green m.fl. 2015). Forskning har påvisat att det finns 

en samtidig förekomst av psykisk ohälsa och alkohol- och narkotikabruk. Hagquist & 

Rydelius (2013) konstaterar att det finns ett samband mellan livstillfredsställelse och 

alkoholkonsumtion. De menar att barn och ungdomar som lider av någon form av psykisk 

ohälsa har en större konsumtion av alkohol än andra jämnåriga. Studier har även visat att 

barn och ungdomar som upplever låg livstillfredsställelse och hög alkoholkonsumtion utgör 

en hög risk för att senare utveckla ett allvarligt missbruk, sociala missanpassning och 

kriminalitetsutveckling. Barn och ungdomar med hyperaktivitet har också hög risk för att 

utveckla ett beroende (Hagquist & Rydelius, 2013). 

 

Enligt Hawkings (2009) så är det vanligt att psykisk ohälsa och substansbruk hänger ihop. 

De börjar ofta i barndomen eller under ungdomsåren när hjärnan fortfarande utvecklas. 

Det är dock osäkert vilken typ av problematik som tenderar att uppkomma först. Det finns 

fyra generella modeller som utvecklingen av samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och 

missbruk oftast följer, 
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a) Gemensamma riskfaktorer för både psykisk ohälsa och alkohol-och 

narkotikaanvändning.  

b) Psykisk ohälsa som ökar riskerna för att individen ska utveckla ett missbruk.  

c) Missbruket kommer först och individen utvecklar psykisk ohälsa på grund av 

drogerna.  

d) Om individen har problem med sin psykiska hälsa eller missbruk så löper de en 

större risk att få problem med den andra, alltså de hänger ihop.  

 

På liknande sätt som Hawkings (2009) diskuterar kring den samtida förekomsten av 

psykisk ohälsa och alkohol – och narkotikabruk resonerar också Hagquist & Rydelius 

(2013). De menar att det finns tre olika förklaringsmodeller för att förklara sambandet 

mellan psykisk ohälsa och alkoholanvändning. Den första är psykisk ohälsa som orsak till 

alkoholanvändning, att individen använder alkohol som självmedicinering för att dämpa 

negativa känslor. Den andra är alkoholanvändning som orsak till psykisk ohälsa, att 

alkoholen ger negativa effekter för individen som t.ex. problem i skola eller familj. Den 

tredje är en bakomliggande faktor som t.ex. dåliga familjeförhållanden, som påverkar både 

den psykiska ohälsan och alkoholkonsumtionen. 

 

Det är vanligt att människor har båda sortens problematik på grund av att de har 

gemensamma riskfaktorer. De här riskfaktorerna är bland andra familjehistoria, 

individuella personlighets variabler, miljöfaktorer, och traumatiska livserfarenheter. 

Hawkings (2009) påpekar också att det är viktigt att tänka på att bara för att det finns 

riskfaktorer betyder inte detta att individen inte kommer att klara sig bra, barnets 

utveckling spelar stor roll tillsammans med dennes individuella egenskaper.  

 

3.4 Risk- och skyddsfaktorer i relation till alkohol- och 
narkotikaproblem 

 

Enligt Nyberg (2016) kan flera olika riskfaktorer samspela och göra att en individ är mer 

benägen att utveckla ett beroende än andra. Forskning har visat att det både är det 

genetiska arvsanlaget och den psykosociala miljön som påverkar individen, men även 

tillgången till droger. De här faktorerna samspelar, påverkar varandra och bidrar till risken 

att utveckla ett beroende. För vissa individer har en eller två faktorer större betydelse, 

men det är viktigt att se helheten. Det finns skyddsfaktorer som minskar risken för 

beroendeutveckling, och dessa kan vara genetiska faktorer och goda sociala relationer. 

Missbruk kan utvecklas både som ett fysiskt beroende och ett psykiskt och det är 

vanligare att individer med någon form av psykisk sjukdom missbrukar än de som inte 

har en psykisk sjukdom.  

 

Forskning visar att både ärftliga riskfaktorer samt riskfaktorer i miljön är av betydelse för 

att ett barn ska utveckla ett normbrytande beteende. Det är sannolikt att den typen av 

ärftliga riskfaktorer som kan ligga bakom ett normbrytande beteende är kopplat till den 

genetiska uppsättningen som påverkar benägenheten eller känsligheten för att utveckla 

vissa riskfaktorer, som t.ex. egenskaper, känslor eller tankeprocesser som ett 

svårhanterligt temperament. Föräldrarnas sätt att hantera och samspela med den unge 

påverkar också om den unge utvecklar ett normbrytande beteende. Riskfaktorerna i 

miljön kan leda till detta, och det normbrytande beteendet kan också utvecklas endast som 

ett resultat av riskfaktorer i miljön. De ärftliga riskfaktorerna och riskfaktorerna i miljön 

kan interagera med varandra på flera olika sätt. Faktorerna i miljön kan förstärka eller 

hämma uttryck av ärftliga riskfaktorer och tvärtom (Andershed & Andershed 2009). 
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Det är ungefär hälften av alla pojkar och flickor med ett så kallat normbrytande beteende 

i barndomen som uppvisar beteendet i ungdomsåldern. 30–50 % av pojkar med 

normbrytande beteende i barndomen visar tecken på detta beteende i vuxen ålder, för 

flickor är det ca 20 % (Andershed & Andershed, 2009). Om man tittar på flickor och 

pojkar så är gruppen av pojkar en riskgrupp i sig. Oftast är det pojkar som tidigt utvecklar 

ett normbrytande beteende, t.ex. att vara bråkiga och aggressiva, och den här sortens 

beteende har visats vara en allvarlig riskfaktor på lång sikt (Sundell m.fl. 2007). 

 

Enligt Sundell m.fl. (2006) ökar en tidig alkohol- och narkotikadebut risken för att 

utveckla ett beroende eller framtida problem som tex kriminalitet. Det behöver inte 

automatiskt betyda att det är alkoholen som orsakar dessa problem, utan det kan vara 

bakomliggande faktorer som tex aggressivitet, som gör att individen använder alkohol 

eller narkotika som en sorts självmedicinering. De flesta ungdomar som dricker alkohol 

får inte alkoholrelaterade problem, men forskning visar att det är en riskfaktor för att 

senare utveckla ett beroende. De barn som provar alkohol i ung ålder utgör också en risk 

för att senare utveckla ett beroende (Stone, Becker, Huber & Catalano, 2012). Häggkvist 

(2008) menar att det finns ökad risk att utveckla ett alkohol- eller narkotikaberoende om 

man har en förälder med en beroendediagnos. Att tidigt kunna upptäcka eventuella 

psykiatriska sjukdomar kan också minska risken för att en individ ska utveckla ett 

beroende. Från studier har man kunnat se att narkotikabruk är vanligare hos de barn och 

ungdomar som vantrivs i skolan. Klinteberg (2008) tar upp personlighetsdrag hos en 

individ som kan ha betydelse för ett problemutvecklande. Individer med 

personlighetsstörningar, suicidbenägenhet och impulsivitet har en ökad risk för 

utvecklandet av ett beroende. Även barn med beteendeproblem och våld är kopplat till 

beroende, både hos flickor och pojkar. 

 

Goda betyg ses som en skyddsfaktor för att inte senare utveckla ett alkohol- eller 

narkotikabruk. Studier har visat att ett alkohol- eller narkotikabruk påverkar individens 

skolgång negativt och det kan leda till att individen inte slutför sina studier. När individens 

alkohol- eller narkotikabruk minskar eller upphör helt, ökar sannolikheten för att individen 

ska kunna fullfölja sina studier. Sambandet mellan narkotikaanvändning och skolproblem 

kan tydliggöras genom tre förklaringar. Det första är att narkotikaanvändning leder till 

skolproblem, det andra är att skolproblem leder till narkotikaanvändning och det sista är 

bakomliggande faktorer som leder till både skolproblem och narkotikaanvändning (Ekberg, 

Fonseca, Anderberg & Dahlberg, 2016). 

 

Vänner har ett stort inflytande på ungdomars alkohol-och narkotikabruk, både för att börja 

använda och för att sluta. Forskning indikerar även på att ett bra skolklimat kan ha stor 

betydelse för en ungdom som försöker sluta dricka alkohol eller använda droger 

(Odenbring, 2017). Barn till föräldrar med alkohol- eller narkotikaberoende har dubbelt 

så stor risk för att själva få ett problematiskt alkohol- eller narkotikaanvändande än barn 

till föräldrar som inte har ett beroende (Stone m.fl. 2012). Enligt Odenbring (2017) är bra 

sociala relationer med vänner, föräldrar och andra vuxna viktiga för barnets hälsa och 

välmående. Den allra viktigaste relationen är den med föräldrarna. Förutom vikten av att 

ha bra hemförhållanden så är det också viktigt att ha en bra skolgång. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna innefattar socialekologisk/systemteori med en inriktning 

mot risk- och skyddsfaktorer, samt genusteori.  
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4.1 Socialekologiskteori/systemteori 

 

Vi är inspirerade av ett systemteoretiskt tänkande med inslag av socialekologiska tankar. 

Både systemteori och det socialekologiska perspektivet grundar sig i att individen ses som 

en del i ett system. Alla individer har flera system, t.ex. skola, vänner och familj, där alla 

delar i systemen samt alla system påverkar varandra. En av de mest centrala tankarna 

inom systemteori är helhetsbegreppet, detta innebär att man inte kan granska delarna var 

för sig utan måste se systemet som en helhet. Det menas att man inte kan förstå helheten 

utan att ha granskat delarna, men man kan inte heller förstå delarna utan att ha granskat 

helheten. Bland de olika systemen så finns det en slags hierarki, alltså varje system kan 

ses som ett subsystem, som att familjen kan vara ett subsystem till grannskapet (Bernler 

& Johnsson, 2011). Inom den socialekologiska teorin så tänker man att de här systemen 

hjälper och stöttar individens utveckling och att systemen går in i varandra, och påverkar 

och påverkas av varandra, samt individerna som är kopplade till de här olika systemen 

(Bronfennbrenner, 1994) 

 

De olika systemen är mikro, meso, exo, och makro. Mikronivån innefattar den närmaste 

omgivningen, i de flesta fall familjen, och den direkta interaktionen mellan barnet och 

föräldrarna. Dagis, skola eller umgänge anses också hamna under mikrosystem men varje 

individ har olika roller beroende på när i livet det är, med vilka man är och vad man gör. 

Mesosystemet innefattar det samspel som sker mellan de olika mikrosystemen, alltså 

relationerna mellan dem. Individens situation påverkas av relationerna och 

kommunikationen mellan t.ex. föräldrar, kompisar etc. Exosystem är de system som 

barnet inte kommer i direkt kontakt med, men som ändå påverkar dennes utveckling, som 

förälderns arbetsplats, socialtjänsten, osv. Barnet ingår inte alltid i exo systemet, men 

påverkas ändå av den. Makronivån är den övergripande strukturen som mer eller mindre 

påverkar alla som lever i ett samhälle t.ex. institutioner och ideologier som finns i 

samhället. Makrosystemet kan man säga är ett tankemönster som ger innebörd åt 

människors roller, samvaro samt handlingar (Bronfennbrenner, 1994)  

 

Den ekologiska modellen visar på hur faktorer på olika systemnivåer arbetar tillsammans 

för att skapa risk- eller skyddsfaktorer för barnen och familjen. Risk och skyddsfaktorer 

är något som är väldigt centralt både när det gäller utvecklandet av psykisk ohälsa men 

också alkohol- och narkotikabruk. Det är antalet risk- och skyddsfaktorers samverkan 

som avgör riskbelastningen för en individ (Sundell, 2008). Enligt Hawkins, Catalano & 

Miller (1992) så kan effekten av en riskfaktor som en individ har utsatts för under en 

längre period öka. Det finns risk för att en enskild händelse kan vara avgörande i en 

individs liv. En händelse eller upplevelse kan få bestående effekter gällande individens 

framtid och utveckling då det i grunden kan ha ändrat individens livsförutsättningar 

(Sundell, 2008). Desto tidigare debuten av intag av en substans sker, desto större blir 

risken att användandet fortsätter (Hawkins m.fl., 1992).  

 

Risk- och skyddsfaktorer är faktorer som ökar eller minskar risken för t.ex. ett alkohol- 

eller narkotikabruk eller psykisk ohälsa. Riskfaktorer ökar sannolikheten för ett visst 

utfall, medan skyddsfaktorer modererar eller minskar effekterna av riskfaktorerna. De här 

faktorerna garanterar inte en minskning eller ökning av ett riskbeteende, men de påverkar 

sannolikheten för att det ska uppkomma (Sundell, Klint & Colbiörnsen, 2007) 

 

Risk- och skyddsfaktorer finns på olika nivåer, individuell, social och strukturell nivå. På 

den individuella nivån kan det handla om olika personligheter och beteenden. På social 

nivå kan det handla om uppväxtmiljö, familj och skola, och på den strukturella nivån 
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handlar det om exempelvis tillgänglighet till narkotika, livsförutsättningar samt barn och 

ungas uppväxtvillkor (Folkhälsomyndigheten, 2016).  
 

Ett normbrytande beteende kan t.ex. vara att bryta mot sina föräldrars regler, skolka, 

snatta, slåss och hota. När den här sortens beteende uppvisas i barndomen så finns det en 

ökad risk för att detta beteendet ska fortsätta över tid, men när det uppkommer i 

ungdomsåren så är risken för att det ska fortsätta i vuxen ålder relativt liten. Ju tidigare 

beteendet uppkommer, desto större är riskerna för att det ska utvecklas till ett så kallat 

normbrytande beteende. För att vi ska kunna förstå hur och varför vissa individer 

utvecklar den här sortens beteende behöver vi titta på flera olika faktorer, som t.ex. miljö, 

de individuella egenskaperna och erfarenheterna. Det är när flera olika faktorer samspelar 

och påverkar varandra som ett normbrytande beteende kan uppstå (Andershed & 

Andershed, 2009). De individer som har utvecklat ett normbrytande beteende i 

barndomen har inte bara större risk för fortsatt normbrytande beteenden utan också för 

andra sociala anpassningsproblem. Dessa anpassningsproblem kan resultera i låg 

utbildningsnivå, missbruk, psykiatriska problem, arbetslöshet, svårigheter i relationer, 

bristande socialt nätverk etc. Om man tar med den här typen av beteende i ekvationen så 

kan man se att det är en väldigt liten grupp som uppvisat normbrytande beteende i 

barndomen som är helt utan problem senare i ungdoms– och vuxenåldern (Andershed & 

Andershed, 2009). 

  

4.2 Genus 

 

Begreppet genus används för att skilja det sociala och kulturella från den biologiska 

könstillhörigheten. Ordet genus har olika betydelser i olika sammanhang och det kan vara 

svårt att skilja på genus och könstillhörighet. Genus står för de normer, föreställningar och 

egenskaper som samhället tillskriver en man och en kvinna, medan könstillhörighet innebär 

det biologiska könet. Man kan använda begreppen maskulint och feminint för att skilja på 

dessa, då maskulint och feminint skapas genom sociala och kulturella sammanhang 

(Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

 

En vanlig uppfattning är att genusvetenskap har vuxit fram ur kvinnovetenskap. Denna 

vetenskap växte fram då allt fler kvinnor började studera på universitet och man fann 

brister i den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen var manscentrerad, då man 

hade forskat kring hur män reagerar och beter sig i olika situationer. Forskare, främst 

kvinnliga, började istället studera frågor utifrån kvinnan, så kallad kvinnovetenskap, för 

att göra forskningen mindre manscentrerad. Efter hand utvecklades dagens 

genusforskning, för att studera båda könen tillsammans istället för var för sig (Hedlin, 

2010). 

 

Att ha ett genusperspektiv innebär att en man och en kvinna betraktas som ett 

helhetssystem, både utifrån det biologiska och de normer som tillskrivs. Att ha ett 

genusperspektiv innebär även att se hur normer, föreställningar och egenskaper kan 

ifrågasättas och förändras (Hamberg, 2003, Nationella sekretariatet för genusforskning, 

2016). Olika frågor kan studeras utifrån ett genusperspektiv och det är vanligt att forskare 

har detta synsättet i frågor gällande tex kränkningar och trakasserier (Hedlin, 2010). 

 

För att förklara vad ett genussystem är så kan man säga att det är en slags rangordning av 

kön. Detta blir då en grundförutsättning för andra sociala strukturer. Kategoriseringen av 

kön har blivit en grund för t.ex. sociala, politiska och ekonomiska ordningar (Hirdman, 

1988). Genus handlar inte bara om de normer och egenskaper som samhället tillskriver, 
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utan även om värderingar och makt. De båda könen har inte samma makt, vilket kan ses 

utifrån ett genussystem. Genussystemet består av två principer, isärhållande och hierarki. 

Isärhållande innebär att man och kvinna, och det som ses som manligt och kvinnligt, hålls 

isär och ses som varandras motsatser. Hierarki innebär att mannen har högre status än en 

kvinna och att mannen ses som normen för det mänskliga, medan kvinnan då blir avvikande 

från den normen (Hedlin, 2010; Hirdman, 1988). 

 

Frisén och Hwang (2006) menar att en individs könsidentitet formas tidigt utifrån en pojkes 

och en flickas biologiska utrustning. Redan vid födseln avgör just den biologiska 

utrustningen en individs könsidentitet, alltså om barnet är en pojke eller en flicka. Direkt 

när ett barn föds leds våra förväntningar och tolkningar utifrån barnets yttre genitalier, 

könsorganet. En flicka som skriker ses som ledset och känsligt, medan en pojke som skriker 

ses som argt och bestämt som vet vad han vill. Frisén och Hwang (2006) förklarar också 

att könsidentiteten skapas i relation med mamman. Genom den här kärleken som ges av 

mamman, formas alltså individens identitet och personlighet. Pojken växer upp till att bli 

självständig och oberoende, medan flickan eftertraktar närhet och lojalitet. Genom detta 

konstrueras könen, och pojken ser flickan som fjantig och feg, medan flickan ser pojken 

som busig och stökig. När en pojke eller flicka avviker från detta socialt konstruerade kön 

skapas osäkerhet och de inlärda tankarna kring hur en pojke och en flicka ska bete sig 

förstörs. En pojke som sminkar sig och målar naglarna är pojke på fel sätt. En tjej med 

snaggat hår och bilintresse är flicka på fel sätt.  

 

5 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att beskriva ungdomar i öppenvård som har psykisk ohälsa och 

alkohol- och narkotikamissbruk samt analysera könsskillnader och användningsfrekvens 

i relation till olika risk- och skyddsfaktorer.  

 

 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan pojkar och flickor i relation till olika 

riskfaktorer  

 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan ungdomarna med låg respektive hög 

användningsfrekvens i relation till olika riskfaktorer 

 

 

6 Metodologiska överväganden 
Detta avsnitt kommer att beröra de metodologiska valen och planering och genomförande 

av studien. Vi kommer att förklara tillvägagångssätt samt olika begrepp och 

operationaliserings processen.  

 

6.1 Utgångspunkter och forskningsansatser  

 

Vår studie bygger på kvantitativ metod. Vårt empiriska material består av data från 

individer som har intervjuats med hjälp av ett strukturerat frågeformulär. Inom den 

kvantitativa metoden är forskare mer intresserade av att kunna dra generella slutsatser, 

alltså att resultatet man kommer fram till ska kunna tillämpas på en större population. På 

grund av detta är det viktigt att urvalet av respondenterna är korrekt (Bryman, 2011). 

Enligt Bryman (2011) så är kvantitativ metod bättre lämpad för olika sorters mätningar, 
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och kvantitativa forskare är mer intresserade av att beskriva varför, när forskare som 

använder kvalitativ metod är mer intresserade för hur. Valet att använda kvantitativ metod 

grundar sig i att det fanns ett intresse för att undersöka om och varför det finns en 

eventuell samtida förekomst av psykisk ohälsa och en riskfylld alkoholkonsumtion och 

narkotikabruk. Det fanns även ett intresse att undersöka om och varför det kan finnas 

könsskillnader avseende dessa riskfaktorer. Vi valde också att använda oss av kvantitativ 

metod då vi ville analysera en större mängd datamaterial och på så sätt också kunna 

fokusera på könsskillnader.  

 

Studien har en tvärsnittsdesign vilket innebär att vi har studerat eventuella 

sambandsmönster genom att använda oss av en variation av variabler som har undersökts 

under en specifik tidsperiod (Bryman, 2011). 

 

Vi är medvetna om att vårt sätt att utföra den här studien endast är ett av flera möjliga 

alternativ till att tolka det här materialet, samt medvetenhet kring att det finns teoretiska 

terminologier som är omöjliga att observera. Det kan finnas bakomliggande orsaker som 

har gjort att en ungdom inte har svarat sanningsenligt i intervjun och detta i sin tur påverkar 

det resultatet som vi fått fram (Patel & Davidsson 2011). 

 

Studien tar sin utgångspunkt i en postpositivistisk anda som går hand i hand med den 

kritiska realismen. Postpositivismen har en grund i positivismen, den utvecklades från den 

stränga positivismen när forskare hade svårt att förhålla sig till dess krav. I det 

postpositivistiska förhållningssättet påpekar man att ett vetenskapligt resonemang kan 

liknas vid ett sunt förnuft resonemang. Vår individuella förståelse för det dagliga livet kan 

liknas vid forskarens förståelse, den stora skillnaden mellan dessa två är att forskaren 

använder sig av ett annat tillvägagångssätt för att komma fram till en slutsats än individen 

(Patel & Davidsson, 2011; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Forskare som har ett 

postpositivistiskt förhållningssätt anser att t.ex. tanken om att en forskare ska vara helt 

objektiv är ett ideal att sträva efter istället för ett krav som det anses vara inom positivismen 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

Genom att vi har haft postpositivismen och den kritiska realismen med oss när vi har 

analyserat vårt datamaterial så innebär det att vi har försökt att söka efter mer generella 

sammanhang, vi har fokuserat på de variabler som har visats sig vara signifikanta och hitta 

samband i dessa. Vi har försökt att förhålla oss till materialet på ett objektivt sätt men 

samtidigt varit medvetna om att det är ett ideal, och vi är medvetna om att vår förförståelse 

kan ha påverkat oss. Den kritiska realismen har också passat bra i vår studie då den anser 

att det är relevant att använda teorier för att förklara resultaten (Patel & Davidsson, 2011; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

 

6.2 Planering och genomförande 

 
6.2.1 Instrument och insamling 

 

Den här kvantitativa studien är baserad på sekundärdata från UngDOKs 

inskrivningsformulär, (se bilaga 1) vilket är en strukturerad intervju som togs fram 

särskilt för ungdomar med olika typer av alkohol-och narkotikaproblem. Syftet med 

intervjun är att kartlägga den unges aktuella situation, problem och behov, för att kunna 

göra en bedömning, planering och genomförande av behandling. Informationen som man 
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samlar in via intervjun kan också ligga till grund för uppföljningar och lokala 

utvärderingar av mottagningarnas insatser och resultat (Anderberg & Dahlberg, 2017).  

 

Användningen av sekundärdata innebär att vi har använt redan befintliga data som vi 

själva inte har samlat in. Vi har använt oss av data vars primära syfte var att kartlägga 

ungdomars problem. Genom att använda sekundärdata har vi inte bara fått tillgång till 

data, utan vi har även sparat tid. Vi har då istället kunnat lägga mer tid till att analysera 

datan. Genom att använda sig av redan befintliga data, kan detta leda till nya tolkningar 

(Bryman, 2011). Som student finns det fördelar att använda sig av sekundärdata då vi har 

en begränsad tidsram för att skriva vår uppsats. Enligt Bryman (2011) är oftast 

sekundärdata av mycket god kvalitet, och täcker oftast stora delar av ett land vilket gör 

att studenter som använder sig av den här metoden kan utföra mer omfattande studier utan 

att det tar för mycket tid. Det är också till fördel då det datamaterialet som finns att tillgå 

har skapats av erfarna och skickliga forskare eller stora institutioner.  

 

Materialet som vi har använt är baserad på intervjuuppgifter för åren 2013–2015, och de 

är inhämtade från IKMDOK:s databas. De är i sin tur lämnade från 

öppenvårdsmottagningar i 11 svenska städer. De här mottagningarna är specialiserade 

öppenvårdsmottagningar som bygger på en samverkan mellan kommun och landsting. 

Deras målgrupp är ungdomar eller unga vuxna som har eller riskerar att utveckla olika 

typer av missbruksproblem (Anderberg & Dahlberg, 2017).  

 

En grundläggande förutsättning för verksamheterna som arbetar utifrån den här intervjun 

är att den uppfattas som meningsfull, både av ungdomarna och behandlare. Den ska vara 

användbar i det direkta behandlingsarbetet, vid behandlingsplaneringar och 

behovsbedömningar samt uppföljningar (Anderberg & Dahlberg, 2017).  

 
6.2.2 Urval 
 

De genomförda UngDOK-intervjuerna överfördes till en gemensam databas via de 

behandlingsenheter som deltar i systemet. Totalt fanns det inrapporterade uppgifter om 

2471 ungdomar från de 11 städerna för åren 2013–2015. I den undersökta gruppen 

sträcker sig åldrarna från 12–26 år. En majoritet är mellan 16–20 år. Av de 2471 

ungdomarna sorterades 302 bort, 208 där uppgifterna endast baserades på aktmaterial och 

94 med intervjuer som ej var fullständiga eller som var felaktigt kodade. Då kvarstod 

2169 ungdomar som hade påbörjat någon form av behandling eller deltagande på 

mottagningarna under de här tre åren. I studien förekommer det ett visst internt bortfall 

och det är från de frågor som innehåller svar som: frågan ej ställd, ej relevant, vet ej och 

vill ej svara. 

 
6.2.3 Operationalisering 

 

UngDOK inskrivningsformulär består av 75 frågor som är fördelade på 10 områden. I de 

flesta frågorna är det endast “ja” och “nej” alternativ. I intervjuerna används två 

tidsintervaller, “de senaste 30 dagarna” och “de senaste 3 månaderna” och i vissa fall finns 

även svarsalternativ “någon gång” med.  

 

De områden som intervjun berör är sociodemografisk information, behandlingskontakt, 

boende och försörjning, sysselsättning (utbildning, arbete och praktik), alkohol, droger 

och tobak, behandlingshistoria, kriminalitet, uppväxt och uppväxtmiljö, utsatt för våld, 

familj och relationer, fysisk hälsa och psykisk hälsa. 
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Från ungDOK inskrivningsformulär har vi använt oss av de frågor som vi anser är relevanta 

utifrån vårt syfte och frågeställningar. De frågor som vi använder oss av redovisas nedan 

tillsammans med koderna från inskrivningsformuläret: 

 

• Kön (B1) 

• Sysselsättning (E3, E6, E8)  

• Alkohol, droger och tobak (F7, F12) 

• Uppväxt och uppväxtmiljö (I3, I4, I5, I6, I7) 

• Utsatt för våld (J1) 

• Familjer och relationer (K3, K4) 

• Psykisk ohälsa (M1, M4) 

 

Gällande alkohol och droger, har vi valt primärdrog och debutålder. Vi har valt ut alkohol 

och cannabis som primärdroger då det är procentuellt flest ungdomar som använder dessa 

och det är stora skillnader mellan antalet ungdomar som har uppgett de övriga 

primärdrogerna. Gällande debutålder har vi delat upp ungdomarna i två grupper, de som 

var 12 år och yngre när de använde alkohol första gången och de som var 13 år och äldre.  

 

När det gäller psykisk ohälsa har vi använt oss av de som upplevt psykisk ohälsa de 

senaste 30 dagarna. Vi har valt att fokusera på de som haft sömnproblem, varit 

deprimerad, haft ångest eller oro, haft svårigheter med att förstå, koncentrera eller minnas, 

upplevt svårigheter att kontrollera våldsamt beteende, upplevt allvarliga självmordstankar 

(se bilaga 1). Det finns fler frågor under området psykisk ohälsa men vi har valt ut de 

frågor som vi har funnit forskningsstöd för.  

 

Gällande uppdelningen av användningsfrekvensen har vi valt att dela upp dem i tre olika 

grupper. Den första gruppen innefattar de ungdomar som ej har använt sin primärdrog de 

senaste 3 månaderna. Den andra gruppen innefattar de ungdomar som har använt sin 

primärdrog vid enstaka tillfällen, och en dag i veckan eller mindre. Den sista gruppen 

innefattar de ungdomar som har använt sin primärdrog 2–3 dagar i veckan, 4–6 dagar i 

veckan eller dagligen. Vi valde att dela upp ungdomarna efter den här frekvensen av deras 

användning för att kunna se hur riskfaktorer kan ha påverkat deras psykiska ohälsa och 

frekvensen av deras användande.  

 

Avseende riskfaktorer har vi valt att använda oss av följande variabler: regelbunden 

fritidsaktivitet, sysselsättning, uppväxt, utsatt för och familj och relationer (se bilaga 1). 

Det finns fler frågor som kan anses som riskfaktorer men vi har valt ut de som vi funnit 

ett starkt forskningsstöd för.  

 

Vi har analyserat datamaterialet genom att dela upp undersökningsgruppen i flickor och 

pojkar. Med den datan har vi analyserat olika variabler. Vi har även analyserat 

datamaterialet genom att dela upp undersökningsgruppen i två delar, låg 

användningsfrekvens och hög användningsfrekvens.  
 
6.2.4 Bearbetning & Analys 

 

Vi har använt IBM SPSS 25 för att bearbeta vårt datamaterial som kommer från 

UngDOKs inskrivningsformulär. 
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Vi har analyserat olika variabler i SPSS genom att göra bivariata analyser som innebär 

att SPSS jämför två olika variabler för att visa hur de är relaterade till varandra. För att 

kunna se om det finns något statistiskt samband mellan faktorerna, den ena är alltid kön 

och den andra en riskfaktor så skapade vi korrelationstabeller. Chi²-test användes för att 

se om det finns några signifikanta skillnader mellan grupperna, i den här studien är 

grupperna flickor och pojkar. (Bryman, 2011). Enligt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

(2010) ska P-värdet vara mellan 0,00–0,05 för att ett statistiskt samband ska kunna 

påvisas mellan de värdena som man jämför. Desto närmare 0,00, desto mer statistiskt 

säkerställt är sambandet.  

 
6.2.5 Reliabilitet & validitet  

 

Djurfeldt m.fl. (2010) beskriver validitet som giltigheten i det man mäter, innebär en hög 

validitet att vi verkligen har undersökt det vi säger att vi har undersökt, att vi har använt 

oss av frågor som genererar svar som är relevanta för vårt syfte. För att öka både 

reliabiliteten och validiteten i en undersökning kan man använda sig av fler 

insamlingskällor med variation, t.ex. deltagare med olika bakgrunder. Det finns även ett 

tredje begrepp, replikation, som innebär upprepning där andra forskare ska kunna göra 

om undersökningen för att säkerställa resultatet så det inte blivit manipulerat av 

forskarens egna värderingar (Bryman, 2011).  

 

Om en intervjumetod har en hög eller låg grad av reliabilitet beror bland annat på om den 

kan reproduceras och om olika intervjuare kan få samma svar. För att det ska gå att 

använda uppgifter som är insamlade genom intervjuer som ett underlag till individuell 

bedömning, verksamhetsutveckling och olika typer av utvärderingar så krävs det att 

intervjumetoderna håller en tillräckligt hög kvalitet i frågan om tillförlitlighet och 

giltighet. I riktlinjerna för missbruks och beroendevård framhävs att de arbetssätt och 

metoder som används av praktiker och forskare inom området motsvarar kvalitet- och 

vetenskapskraven (Anderberg & Dahlberg, 2017). Omständigheter som kan påverka 

tillförlitligheten hos UngDOK intervjuerna är t.ex. om klienten är berusad, abstinent, i 

psykisk obalans, omotiverad eller att frågorna missförstås. Det kan också vara 

omständigheter runt själva testmetoden, att en manual saknas, frågorna är svårförståeliga 

eller oklara eller språkskillnader. Omständigheter rörande intervjuaren kan t.ex. vara att 

denne har otillräcklig utbildning, bristfällig förmåga att skapa god kontakt med klienten 

eller slarv vid kodning (Anderberg & Dahlberg, 2009).  

 

Angående validiteten rörande strukturerade intervjuer så beskriver den både hur den 

specifika omständigheten belyses i relation till sitt syfte men även vilken tillit som kan 

fästas till den insamlade informationen. När en empirisk prövning av validitet genomförs 

finns det olika tillvägagångssätt och kan vara svårt att skilja de olika metoderna åt, även 

fast avsikterna är liknande. Genom studier så försöker man påvisa hur bra de olika 

intervjuinstrumenten eller skalorna mäter den huvudvariabel som de ämnar mäta 

(Anderberg & Dahlberg 2017).   

 

Det har genomförts en validitetsstudie av UngDOK gällande olika former av reliabilitet 

och validitet för de två mest centrala delarna, alkohol och droger och psykisk ohälsa. 

Resultaten av den här studien indikerar att intervjuns psykometriska egenskaper överlag 

är tillfredsställande (Anderberg & Dahlberg, 2017).  
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6.2.6 Forskningsetiska krav  

 

Alla ungdomar som blivit intervjuade vid inskrivningen på en Maria-mottagning har gett 

sitt samtycke för att intervjun ska kunna genomföras. Ungdomen har blivit informerad om 

att all information som samlas in är konfidentiella samt att de kommer förbli anonyma. En 

skriftlig information finns alltid på varje mottagning, däremot räcker det med ett muntligt 

samtycke till intervjun. Intervjuformulär och uttag från ungDOK från varje individ ska 

behandlas med aktsamhet och följa sekretessreglerna (Anderberg & Dahlberg, 2017). 

 

Det finns fyra etiska principer som forskare ska förhålla sig till så deltagarna inte blir 

igenkända eller skadade på något sätt: (Vetenskapsrådet, 2017) 

 

• Informationskravet. Forskaren ska informera intervjupersonen om studiens syfte 

samt att deltagandet är frivilligt.  

• Samtyckeskravet. De berörda personerna har rätten till att påverka sin medverkan 

i studien och kan hoppa av om så önskas. De har även rätt avstå från att svara på 

en viss fråga.  

• Konfidentialitetskravet. Uppgifterna om deltagarna ska hanteras med 

konfidentialitet så att ingen obehörig kan ta del av de, eller uppfatta vem personen 

är.  

• Nyttjandekravet. Uppgifterna som insamlas ska endast användas i forskningens 

syfte. De får alltså inte lämnas ut till oberörda i andra ändamål.  

 

Då vi har valt att vår studie ska baseras på sekundärdata, alltså redan insamlat material i 

UngDOK så kommer vårt datamaterial redan vara avidentifierat, alltså det kommer ej att 

gå att härleda några uppgifter till specifika individer. I UngDOK manualen kan vi läsa 

om att intervjuaren har ansvaret att informera om syftet, upplägget för intervjun för de 

ungdomar som kommer att delta. Om inte ungdomarna samtycker till detta samt om de 

inte kan vara anonyma enligt de riktlinjer och sekretessregler kan intervjuaren inte 

genomföra intervjun. Det finns sedan en tid tillbaka ett tillstånd för att använda 

informationen från UngDOK-databasen från en forskningsetisk kommitté vid 

socialstyrelsen. Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet är på så 

sätt uppfyllda.  

 

7 Resultat 
 

I följande avsnitt kommer resultaten att redovisas. Resultatet kommer att presenteras i två 

tabeller. Båda tabellerna innehåller data från hela undersökningsgruppen, den första 

tabellen är uppdelar i flickor och pojkar för att undersöka könsskillnader. Den innehåller 

data från 2169 ungdomar varav 593 flickor och 1576 pojkar. Den andra tabellen är 

uppdelad i hög- och låg användningsfrekvens, den innehåller data från 1820 ungdomar 

här finns det ett internt bortfall på 349 ungdomar. Siffrorna i båda tabellerna redovisas 

endast i procent.  
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7.1 Tabell 1, könsskillnader 
Tabell 1. Analyserade variabler för flickor och pojkar. 

 Flickor 

N=593 

Pojkar  

N=1576 

Totalt 

N=2169 

P N 

Alkohol och narkotika      

Debutålder alkohol      

12 och yngre 18% 15% 16% NS 1994 

13 och äldre 82% 85% 84% NS 1994 

Alkohol (Primärdrog) 23% 11% 14% * 2169 

Cannabis (primärdrog) 65% 82% 77% * 2169 

Användningsfrekvens      

Ej bruk 15% 15% 15% NS 2139 

Låg 35% 40% 39% NS 2139 

Hög 50% 45% 46% NS 2129 

Psykisk ohälsa      

Sömnproblem 61% 47% 51% * 2059 

Depression 47% 29% 34% * 2119 

Ångest/oro 64% 38% 45% * 2046 

Aggression 28% 18% 20% * 2111 

Självmordstankar 20% 8% 11% * 1938 

Koncentrationssvårigheter 68% 50% 55% * 2043 

Uppväxt      

Ekonomiska problem 31% 23% 25% * 2169 

Alkohol/narkotika problem  42% 26% 31% * 2169 

Psykiska problem 46% 25% 31% * 2169 

Misshandel/våld 34% 18% 23% * 2169 

Separerade föräldrar 64% 62% 63% NS 2169 

Har du blivit utsatt för våld      

Fysiskt  48% 42% 43% * 2169 

Psykiskt  54% 28% 35% * 2169 

Sexuellt  31% 2% 10% * 2169 

Relationer      

Umgås du med vänner som 

använder droger 

     

Ja, ibland 46% 45% 46% NS 2169 

Ja, för det mesta 18% 19% 19% NS 2169 

Fritid/sysselsättning      

Regelbunden fritidsaktivitet 31% 45% 41% * 2169 

Sysselsättning 83% 85% 84% NS 2169 
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7.2 Könsskillnader 

 

 

Avseende debutålder för alkohol så är det 84 % som var 13 år eller äldre när de 

konsumerade alkohol för första gången. Det finns inga direkta könsskillnader gällande 

debutålder. Den vanligaste primärdrogen är cannabis. Det är 77 % av ungdomarna som 

uppger cannabis som sin primärdrog. Det är 65 % av flickorna och 82 % av pojkarna som 

har cannabis som sin primärdrog. Avseende alkohol är det 23 % av flickorna och 11 % 

av pojkarna. Det är ungefär hälften (46 %) av alla ungdomar som har en hög 

användningsfrekvens och 39 % respektive 15 % som har låg användningsfrekvens och ej 

bruk. Det finns inga direkta könsskillnader avseende användningsfrekvens av 

primärdrogen.  

 

 

Den variabeln där flest ungdomar uppger att de har haft problem är under 

koncentrationssvårigheter (55 %) och den variabeln som minst antal ungdomar har 

uppgett är självmordstankar (11 %). I alla variabler gällande psykisk ohälsa finns det 

betydande könsskillnader. Det är störst skillnad mellan könen avseende ångest/oro där 64 

% av alla flickor och 38 % av alla pojkar uppgett att de upplevt detta. Det är minst 

könsskillnad avseende aggression där 28 % av flickorna respektive 18 % av pojkarna har 

uppgett denna sorts problematik.  

 

Det är mer än hälften av alla ungdomar som har uppgett att de har separerade föräldrar 

(63 %). Det vanligaste problemet som ungdomarna har uppgett i uppväxtmiljön är 

alkohol- och narkotika (31 %) samt psykisk ohälsa (31 %). Det finns signifikanta 

könsskillnader inom alla variabler under uppväxt, förutom separerade föräldrar. 

Könsskillnaderna är störst avseende psykiska problem där 46 % flickor och 25 % pojkar 

uppgett detta. Skillnaderna mellan könen är minst gällande ekonomiska problem, 31 % 

flickor och 23 % pojkar.  

 

Den sortens våld som flest ungdomar totalt har uppgett att de blivit utsatta för är fysiskt 

våld (43 %). Den minsta skillnaden mellan könen är avseende fysiskt våld, 48 % flickor 

och 42 % pojkar. Den största könsskillnaden finns i variabeln sexuellt våld där 31 % 

flickor och 2 % pojkar uppgett att de blivit utsatta för detta. Könsskillnaderna gällande 

alla variabler under ”utsatta för” är signifikanta.  

 

Totalt är det 46% av ungdomarna som uppger att de ibland umgås med vänner som 

använder droger och 19% som uppger att de för det mesta umgås med vänner som 

använder droger. Ingen av dessa variabler visar några direkta könsskillnader. Avseende 

variablerna regelbunden fritidsaktivitet och sysselsättning finns det signifikanta 

könsskillnader endast gällande regelbunden fritidsaktivitet. Det är en större andel pojkar 

(45 %) som uppger att de har en regelbunden fritidsaktivitet än flickor (31 %).  
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7.3  Tabell 2, låg och hög användningsfrekvens 
Tabell 2. Analyserade variabler inom de valda kriterierna.  

 Låg 

N=1200 

Hög 

N=620 

Totalt 

N=1820 

P N 

 

Alkohol och narkotika      

Debutålder alkohol      

12 och yngre 15% 16% 15% NS 1697 

13 och äldre 85% 84% 85% NS 1697 

Alkohol (primärdrog) 20% 7% 15% * 1820 

Cannabis (primärdrog) 74% 81% 76% * 1820 

Psykisk ohälsa      

Sömnproblem 42% 66% 50% * 1820 

Depression 29% 48% 35% * 1820 

Ångest/oro 36% 63% 45% * 1820 

Aggression 18% 26% 21% * 1820 

Självmordstankar 9% 15% 11% * 1820 

Koncentrationssvårigheter 47% 67% 54% * 1820 

Uppväxt      

Ekonomiska problem 22% 34% 26% * 1820 

Alkohol/narkotika problem  27% 39% 31% * 1820 

Psykiska problem 29% 36% 31% * 1820 

Misshandel/våld 19% 30% 23% * 1820 

Separerade föräldrar 62% 66% 63% NS 1820 

Har du blivit utsatt för våld      

Fysiskt  39% 53% 44% * 1820 

Psykiskt  33% 44% 37% * 1820 

Sexuellt  9% 14% 11% * 1820 

Familj och relationer      

Umgås du med vänner som 

använder droger 

     

Ja, ibland 49% 46% 48% * 1820 

Ja, för det mesta 16% 30% 21% * 1820 

Fritid/sysselsättning      

Regelbunden fritidsaktivitet 44% 33% 40% * 1820 

Sysselsättning 89% 73% 84% * 1820 
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7.4 Låg och hög användningsfrekvens 

 

De flesta ungdomar har hade sin debut för alkohol när de var 13 år eller äldre (85 %). De 

flesta som uppgett alkohol som primärdrog återfinns i gruppen låg användningsfrekvens 

(20 %). Gällande cannabis som primärdrog är det flest ungdomar i gruppen hög 

användningsfrekvens (81 %).  

 

Inom variabeln psykisk ohälsa finns det signifikanta skillnader mellan gruppen låg 

användningsfrekvens och hög användningsfrekvens. I 6 av 6 variabler är det störst andel 

ungdomar som har uppgett den här problematiken i gruppen hög användningsfrekvens. 

Det är störst skillnad mellan grupperna avseende ångest/oro där 36 % i gruppen låg 

användningsfrekvens och 63 % i gruppen hög har uppgett den här sortens problematik. 

Det är minst skillnad mellan grupperna gällande självmordstankar, 9 % i gruppen låg och 

15 % i gruppen hög. 

 

Avseende variablerna uppväxt och ”utsatt för våld” finns det signifikanta skillnader 

mellan grupperna i alla sju variabler. Procentuellt är det fler ungdomar i gruppen hög 

användningsfrekvens som har uppgett den här sortens problematik. Det är mer än hälften 

av ungdomarna i båda grupperna som har uppgett att de har separerade föräldrar, totalt 

63 %. Den sortens våld som flest ungdomar har uppgett att de blivit utsatta för är fysiskt 

våld, där 39 % i gruppen låg användningsfrekvens och 53 % i gruppen hög har angett.  
 

Avseende de ungdomar som har uppgett att de ibland umgås med vänner som använder 

droger så är det störst antal i gruppen låg användningsfrekvens (49 % respektive 46 %) 

och gällande de ungdomar som uppger att de för det mesta umgås med vänner som 

använder droger så är det störst antal i gruppen hög användningsfrekvens (16 % 

respektive 30 %). Inom variablerna regelbunden fritidsaktivitet och sysselsättning finns 

det signifikanta skillnader mellan grupperna. De flesta ungdomar som har uppgett att de 

har en regelbunden fritidsaktivitet och sysselsättning återfinns i gruppen låg 

användningsfrekvens. 44 % i gruppen låg användningsfrekvens och 33 % i gruppen hög 

har angett att de har en regelbunden fritidsaktivitet. 89 % i gruppen låg 

användningsfrekvens och 73 % i gruppen hög har uppgett att de har en sysselsättning.  
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8 Diskussion 
 

Detta diskussionsavsnitt är uppdelat i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion, 

resultatdiskussionen är sedan uppdelad i två, den första delen fokuserar könsskillnader 

med en koppling mot genusteori. Den andra delen är fokuserad på låg- och hög 

användningsfrekvens i relation till risk- och skyddsfaktorer med en koppling till 

socialekologisk/systemteori.  

 

8.1 Metoddiskussion  

 

Vi har använt oss av olika databaser för att söka relevant tidigare forskning, men vi har 

även sökt fakta och publikationer från olika myndigheter och CAN. Under arbetets gång 

har vi sökt ytterligare information samt fått förslag på forskning av vår handledare.  

 

Då vi har valt att använda oss av sekundärdata så innebär det att vi inte har kunnat 

kontrollera tillförlitligheten i materialet själva. Utan vi har fått förlita oss på att de studier 

som har visat att reliabiliteten och validiteten är god stämmer. Reliabiliteten och 

validiteten gällande vår studie så anser vi att vi har förklarat och beskrivit förloppet av 

vårt arbete med materialet så att andra skulle kunna göra om vår studie och få samma 

resultat, det vill säga, en hög reliabilitet.  

 

Att vi valde att utföra en kvantitativ studie för att undersöka det valda området är något vi 

är nöjda med. Att utföra den här undersökningen genom att göra en kvalitativ studie hade 

varit väldigt tidskrävande om inte omöjligt att utföra inom den tidsram som vi har att 

förhålla oss till, men vi hade kanske hade fått en djupare förståelse kring varför individerna 

har den här sortens problematik. Som Bryman (2011) förespråkar så har vi valt att lägga 

störst fokus på resultatet för att få mer tid att sätta oss in i detta och lära känna materialet 

så att vi skulle kunna ha en bättre förståelse och kunna presentera det på ett adekvat sätt. 

Det var en mycket stor mängd datamaterial som skulle analyseras och eftersom vi inte är 

vana att göra detta eller vana med att arbeta med SPSS ville vi lägga en stor del tid på detta 

så att vi kunde utföra det på ett bra sätt. Att använda oss av sekundärdata var för oss en 

fördel då om vi hade valt att själva skapa enkäter och skicka ut dem så hade antalet 

respondenter blivit mycket färre och det hade funnits svårigheter för oss att dra generella 

slutsatser. Sen anser vi ändå att studiens resultat hade kunnat bli ännu mer generaliserbart 

om vi hade haft en bredare urvalsgrupp Nu hade vi endast ungdomar som har/har haft en 

kontakt med Maria-mottagningarnas ungdomsenheter och det hade varit önskvärt och 

intressant att kunna göra om den här undersökningen med ett material som består av 

ungdomar med psykisk ohälsa och alkohol- och narkotikabruk i hela Sverige.  

 

UngDOK materialet har varit en stor tillgång till vår studie då det har varit bra och relativt 

enkelt att arbeta med. Även fast materialet inte var utformat för vårt syfte så har vi kunnat 

slå ihop och räkna samman variabler för att kunna få svar som svarade på studiens syfte. 

Tack vare att vi har kunnat göra detta så anser vi inte att det har påverkat studiens validitet. 

Gällande reliabiliteten så anser vi att vi har, utifrån den kunskap som vi besitter använt oss 

av relevanta metoder för att mäta och analysera materialet och att vid en replikation av 

studien skulle samma resultat kunna visas.   
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Angående bearbetningen anser vi att SPSS har varit ett lämpligt hjälpmedel för studien. En 

nackdel har dock varit att vi har behövt lägga mycket tid på att förstå programmet och dess 

funktioner. Vi är om att det kan finnas andra, mer lämpliga tillvägagångssätt och metoder 

för att studera de här faktorerna utifrån andra perspektiv, men också här påverkar studiens 

omfattning våra beslut. De tester som vi har använt har använts på ett ändamålsenligt sätt. 

Även fast det har uppkommit svårigheter med utläsandet av var den signifikanta skillnaden 

finns, eftersom chi² testet inte indikerar var i beräkningen skillnaden finns. Testet visar 

endast på skillnader men inte orsakssamband, alltså det kan konstatera ett samband men 

inte vad som orsakar vad.  

 

Vi valde ut variablerna för psykisk ohälsa utifrån forskning, och vad forskningen visade 

vara vanligt förekommande. Valen av variablerna gällande psykisk ohälsa grundades 

också i en ambition att kunna dra generella slutsatser utifrån tidigare forskning och vårt 

resultat. I vår studie har vi undersökt likheter och skillnader mellan könen avseende 

psykisk ohälsa och en riskfylld alkoholkonsumtion och narkotikabruk. Det har visat sig 

att skillnaderna mellan könen är signifikanta. Vi har även undersökt likheter och 

skillnader avseende riskfaktorer hos ungdomar med hög-och låg användningsfrekvens av 

sin primärdrog. Undersökningen avseende risk-och skyddsfaktorer hos ungdomar med 

hög-och låganvändningsfrekvens utformades så att en jämförelse skulle kunna utföras.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 
8.2.1  Könsskillnader 

 

De resultat som vi har fått fram när vi har genomfört vår analys av datamaterialet visar 

att det är en hög procent av både flickor och pojkar som upplever att de har sömnproblem. 

Bland flickorna är det 61 % och bland pojkarna är det 47 %. Enligt Hawkings (2009) kan 

trötthet vara ett symtom på psykisk ohälsa och man ska inte automatiskt tro att det är ett 

typiskt tonårsproblem. Det kan vara vanligt att tonåringar som uppvisar den här sortens 

problematik ofta blir, som Hawkings säger, ”stämplade” som vanliga tonåringar vilket 

kan leda till att det här varningstecknet inte tas på allvar. Det här kan vara ett stort 

varningstecken för att ungdomen ska utveckla ytterligare problem, men det behöver inte 

vara ett symtom på att ungdomen mår dåligt utan det kan även hänga samman med ett 

substansbruk eller ytterligare riskfaktorer.  

 

Vårt resultat visade att flickor har en högre procent än pojkar avseende alla variabler 

under psykisk ohälsa. Den största skillnaden mellan könen kan ses i ångest/oro samt 

depression. Östberg (2001) förklarar att det är vanligare bland flickor att uppleva så 

kallade internaliserade, eller emotionella problem, flickor blir oftast mer självkritiska och 

riktar sitt dåliga mående mot sig själva. Siffror från Socialstyrelsen (2010) stödjer 

Östbergs resonemang. En förklaring till att antalet flickor är högre än antalet pojkar med 

den här sortens problematik kan vara att det är mer socialt accepterat att en flicka mår 

dåligt på det sättet att hon blir inåtvänd, det är mer socialt accepterat att en flicka gråter 

och utrycker sina känslor med ord eller genom självskadebeteenden. Det är samhället som 

skapar förväntningar på hur flickor och pojkar ska uppträda på, uppleva och känna på 

(Nationellasekretariatet för genusforskning, 2016). Om skillnaderna mellan könen 

förändras kan det bero på att det är förväntningarna från samhället som ändras. Men kan 

dessa förväntningar finnas på olika nivåer, alltså att förväntningarna kring hur en flicka 

ska uppträda på förändras medans de avseende hur de ska känna inte gör det alltså att 

även om vi vill tro att vi har utvecklats från de förväntningarna så ligger dom ändå kvar 

djupt inom oss, en flicka är bräcklig och sårbar, medan en pojke är stark och 
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handlingskraftig. Enligt Lager (2009) så oroar sig flickor mer över sitt utseende och sig 

själva än vad pojkar gör. Kan det ha att göra med de socialt konstruerade könen att pojkar 

inte ska prata om sina känslor, att de ska vara starka. Antalet pojkar i vårt resultat som 

uppger att de har upplevt depression är 29 % och det är 38 % som har upplevt ångest/oro. 

Siffrorna är relativt höga och en tolkning är att det kanske ändå är så att de 

förväntningarna på en flicka eller pojke har ändrats i samhället och håller på att växa 

närmre varandra. Flickor och pojkar kanske håller på att bli mer jämställda när det 

kommer till känslor och mående. Kan det vara så att vi alltid har varit väldigt lika i vårt 

mående, men att på senare tid så har pojkar blivit mer uppmuntrade till att prata om sina 

känslor och att det går hand i hand med hur den sociala utvecklingen går framåt.  

 

Den sortens normbrytande som svårigheter att kontrollera sitt beteende faller inom är 

viktigt att uppmärksamma så tidigt som möjligt för att minimera risken att beteendet 

fortsätter i vuxenlivet. Det finns också risker för att utveckla andra sorters sociala 

anpassningsproblem om det här beteendet inte uppmärksammas och arbetas med i tidig 

ålder (Andershed & Andershed, 2009). I vårt material så är det 28 % av flickorna och 18 

% av pojkarna som uppgett att de har svårigheter med att kontrollera sitt beteende. Enligt 

Andershed & Andershed (2009) är det ca 30–50 % av pojkarna med normbrytande 

beteende i barndomen som uppvisar det beteendet även i vuxen ålder, samma siffror för 

flickor är ca 20 %. Det är vanligare att det är pojkar som tidigt börjar med beteendet att 

vara aggressiva och bråkiga. Vi vill även här uppmärksamma könsskillnaderna och de 

socialt konstruerade könsrollerna. När man är barn ses det som mer socialt accepterat för 

pojkar att slåss och vara bråkiga utan att de misstänks ha bakomliggande problem eller 

att den här sortens beteenden kommer att fortsätta även i vuxen ålder. Det är accepterat 

att pojkar är lite stökiga och bråkiga. Här skulle man behöva tänka om och fokusera på 

det normbrytande beteendet och försöka bryta det så tidigt som möjligt för att inte riskera 

att pojkarna får problem senare i livet. Det kan vara annorlunda för flickor som uppvisar 

den här sortens beteende i barndomen. De socialt konstruerade könsrollerna menar att 

flickor ska vara lugnare och inte vara aggressiva och stökiga. Därför kanske de blir mer 

uppmärksammade och att man arbetar mer med deras beteende, därav den lägre 

procentandelen som visar att beteendet fortsätter i vuxen ålder hos flickor. Våra siffror 

belyser att det är fler flickor än pojkar i gruppen vi har undersökt som uppger att de har 

upplevt den här sortens problem. Finns det skiftningar i beteendet hos flickor och pojkar 

är det möjligt att det i utvecklingen av de socialt konstruerade könsrollerna blir mer 

accepterat även för flickor att uppvisa den här sortens beteenden. 

 

Studiens resultat visade höga siffror gällande koncentrationssvårigheter. Det kan finnas 

risk för att det finns bakomliggande orsaker till dessa där det kan handla om t.ex. 

neuropsykiatriska diagnoser som ADHD osv. Det kan även vara kopplat till depressioner 

och möjligtvis skolmiljöer, eller substansbruk. Enligt Lager (2009) har den här sortens 

problem ökat och Socialstyrelsen (2010) skriver om stressen och kraven som finns både 

i skolvärlden och från samhället. Detta är något som kan påverka koncentrationen hos 

ungdomar idag. Östberg (2001) uppger att det var ca 35 % av alla ungdomar i högstadiet 

år 2000 som kände sig stressade. Den här informationen tillsammans med det som Lager 

(2009) skriver kan en tolkning vara att det finns många ungdomar som känner sig 

stressade. Stressen kan i sin tur påverka ungdomens skolgång negativt.  

 

De primärdroger som flest ungdomar har uppgett att de använder är alkohol och cannabis. 

Det är stora skillnader mellan dessa. Vårt resultat visade att det är betydligt färre som har 

alkohol som primärdrog, endast 14 % av hela gruppen och främst flickor. Andelen 

ungdomar som har cannabis som primärdrog är betydligt större, 77 % procent av gruppen 
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och främst pojkar. Att det är fler ungdomar som har uppgett att de har cannabis som sin 

primärdrog är inte överraskande. Enligt CAN (2017) så är det cannabis som är den 

vanligaste drogen som ungdomar använder, och resultaten av vår studie styrker detta. En 

anledning till att cannabis är den mest vanliga primärdrogen kan vara att den är relativt 

lättillgänglig och för att den i samhället inte anses vara en ”tung” drog. Bland ungdomar 

kan det ses som socialt accepterat att använda cannabis och det finns en möjlighet att 

dessa ungdomar inte tänker att det finns några direkta risker med bruket. Enligt Ekberg 

m.fl. (2016) så har alkohol och berusningsdrickandet minskat lite under de senaste åren, 

men narkotikaanvändningen har ökat. Att siffrorna från vår studie visar att det är färre 

som har alkohol som sin primärdrog är med tanke på detta inte heller överraskande.  

 

Resultatet avseende primärdrogen hos vardera kön visar att könsskillnaderna är 

signifikanta, att det procentuellt är fler flickor än pojkar som har alkohol som sin 

primärdrog och fler pojkar än flickor som har cannabis som sin primärdrog. Från 

resultatet kan man dock se att cannabis är den dominerande drogen. Enligt Hensing 

(2008) så anses narkotika vara mer maskulint, vilket vi också fått fram från vårt resultat 

av primärdrogen där 65 % av flickorna och 82 % av pojkarna har uppgett cannabis som 

primärdrog. Båda dessa procentandelar kan definieras som höga, men det är dock 

pojkarna som till högre grad använder cannabis. Med tanke på att Hensing (2008) skriver 

att narkotika är maskulint kan man tänka sig att det skulle finnas ännu större skillnad 

mellan könen. Från vårt resultat kan vi inte se några direkta könsskillnader i frekvensen 

av användandet av primärdrogen.  

 

Av ungdomarna som har uppgett att de blivit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt 

våld så är gruppen flickor störst. Den största skillnaden mellan könen är på frågan om de 

blivit utsatta för sexuellt våld där 31 % flickor och 2 % pojkar svarat ja. Hedlin (2010) 

förklarar begreppet hierarki som att mannen har högre status än kvinnan. En tolkning till 

att vårt resultat visade så stor skillnad mellan könen gällande sexuellt våld kan vara att 

det finns föreställningar och normer kring manlig och kvinnligt som gör att vi uppfattar 

rättigheter på olika sätt. Det finns en föreställning att sexuellt våld inte kan förekomma i 

en relation men eftersom att sexuellt våld definieras olika av olika personer så kan det 

förekomma i alla relationer. Ett partnerskap innebär inte att man har äganderätt till sin 

partners kropp.  

 

Det finns olika definitioner av sexuellt våld, beroende på om du är man eller kvinna och 

också hur du är som individ. Det är en individuell tolkning. Beroende på om du är man 

eller kvinna finns det olika sätt att råka ut för sexuellt våld på och det är individens egna 

uppfattning som avgör vad som är sexuellt våld. En tolkning till siffrorna gällande 

sexuellt våld kan vara att det finns ett bortfall på grund av hur frågan ställs. Intervjuaren 

ställer frågan varpå klienten får berätta om sina upplevelser och det är i sin tur intervjuaren 

som avgör om det anses vara sexuellt våld/övergrepp eller inte. Som sexuellt 

våld/övergrepp räknas samlag, påtvingade handlingar av sexuell karaktär, oönskat 

bildskickande och tvingad till att skicka bilder med sexuell anspelning (Anderberg & 

Dahlberg, 2017). Den här definitionen kan uppfattas som otydlig och det kan möjligtvis 

vara svårt för intervjuaren att tolka ungdomens svar. På grund av de olika tolkningarna 

kring sexuellt våld kanske detta inte är det optimala sätt att undersöka just denna fråga.  

 
8.2.2 Hög och låg användningsfrekvens 

 

Risk- och skyddsfaktorer kan sammankopplas med systemteori och den socialekologiska 

modellen genom att strukturera upp de olika nivåerna tillsammans. Det börjar med 
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individen i centrum, här finns personligheter och beteenden. Sen kommer den sociala 

nivån, eller mikrosystemet, där finns det uppväxtmiljö, familj, skola, vänner. Efter det 

kommer den strukturella nivån, eller exonivån, där livsförutsättningar, vart man bor, sociala 

medier hamnar, alltså saker som påverkar individens utveckling indirekt. Det finns också 

ett system som heter meso, detta innefattar samspelet mellan individen och det sociala 

(mikro) systemet. Makrosystemet är det övergripande systemet som mer eller mindre 

påverkar alla, som ideologier och samhällsförväntningar etc. 

  

Avseende riskfaktorer så har ungdomarna i gruppen hög användningsfrekvens i 9 av 12 

variabler i större utsträckning den sortens problematik. En förklaring till detta kan vara att 

riskfaktorer påverkar varandra och att alla system påverkar och blir påverkade av varandra, 

både positivt och negativt. Både ärftliga riskfaktorer och riskfaktorer i miljön är av 

betydelse för att ett barn ska utveckla ett normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 

2009). Detta visar på att ungdomar som har flera riskfaktorer bör bli mer uppmärksammade, 

eftersom att de då har en större risk att utveckla normbrytande beteenden. Resultatet stärker 

också vikten av att som behandlare arbeta med flera olika insatser på samma gång, det är 

viktigt att ha en helhetsbild och se hur de olika riskfaktorerna påverkar 

varandra.hejhejhejhejhejehjehejhejhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh   

 

Gällande uppväxtmiljön så är detta också något som kan påverka de övriga systemen och 

även familjerelationer. Det är en mindre andel ungdomar som uppger att de har haft 

ekonomiska, alkohol/narkotika, psykiska, misshandel/våldsproblem i sin uppväxt i låg 

användningsfrekvens. En bra uppväxtmiljö anses vara en skyddsfaktor för att individen 

inte ska utveckla ett normbrytande beteende. Ungdomar som har upplevt olika sorters 

problematiker i sin uppväxt har en högre grad normbrytande beteenden (Andershed & 

Andershed, 2009; Stone m.fl., 2012). Att under uppväxten ha kommit i kontakt med eller 

att någon i familjen hade ekonomiska och psykiska problem, att det har förekommit 

alkohol och narkotika och misshandel är riskfaktorer som gör att en ungdom kan utveckla 

ett normbrytande beteende, alltså psykisk ohälsa eller alkohol- och narkotikabruk. Enligt 

CAN (2017) så konsumerar de ungdomar som har sett sina föräldrar bruka alkohol på ett 

negativt sätt, mer än de ungdomar som har haft föräldrar som har haft en 

normalkonsumtion. Att ha stabila familjeförhållanden är i sig en skyddsfaktor och ifall en 

ungdom inte har detta så kan det påverka de övriga delarna i ungdomens liv (Andershed 

& Andershed, 2009). En förklaring till att ungdomar inte mår bra eller utvecklar ett 

normbrytande beteende kan vara instabila familjeförhållanden, då alla system påverkar 

varandra. Även Hagqvist & Rydelius (2013) rapporterar om att dåliga 

familjeförhållanden kan påverka en ungdom både psykisk ohälsa och alkohol – och 

narkotikabruk. Sociala nätverk och trygga relationer är något som anses vara stärkande 

skyddsfaktorer, framförallt för psykisk ohälsa samt alkohol och narkotikabruk. 

Odenbring (2017) menar att vänner har ett stort inflytande både när det gäller att börja 

använda en substans men också för att kunna sluta. Här kan vi se i studiens resultat att det 

är 48 % av ungdomarna som ibland umgås med vänner som tar droger och 21 % som för 

det mesta umgås med vänner som tar droger. Båda dessa procentandelen är höga, då 

precis som Odenbring menar, så spelar det stor roll vilket umgänge du har. Uttrycket; 

Man blir som man umgås. Vi tror att det finns en stor sannolikhet till att det stämmer. Då 

kommer även grupptryck in i bilden och speciellt som ungdom vill man inte vara utanför. 

Även om inte vännerna pressar en till att göra något så kan man själv välja att göra det 

för att inte känna sig utanför.  

 

Avseende regelbunden fritidsaktivitet och sysselsättning är det procentuellt fler i gruppen 

låg användningsfrekvens. Det är vanligare att ungdomar som umgås med vänner som har 
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fritidsaktiviteter själva också har en fritidsaktivitet. Vänner har stort inflytande på 

varandra och det kan bli ett så kallat grupptryck. Men detta behöver inte alltid vara något 

negativt utan det kan även handla om positiva faktorer. Ekberg m.fl. (2016) menar att 

skolgången är viktig för barn och ungdomar och att goda betyg ses som en skyddsfaktor 

för att utveckla alkohol- och narkotikabruk. Skolan kan fånga upp de barn och ungdomar 

som ligger i riskzon för att utveckla ett normbrytande beteende som tex ett riskbruk. Det 

är viktigt att så tidigt som möjligt identifiera riskfaktorer och diskutera eventuella insatser 

för att främja barnets självkänsla och utveckling. Skolan kan ses som en skyddsfaktor för 

utanförskap, då ett barn blir introducerad till olika sociala sammanhang. Detta kan leda 

till att barnet utvecklar en god social förmåga samt förmåga att kunna samspela med andra 

människor. Bra betyg är även en viktig faktor för en ungdoms framtid. Bra betyg gör det 

enklare för ungdomen att komma in på sitt valda gymnasieprogram samt få en utbildning 

och senare kunna klara sig själv i livet. 

 

Det är viktigt att föräldrarna har egenskaper och kvalifikationer så att de klarar av att 

hantera och samspela med ungdomen för att kunna minska riskerna för att ungdomarna 

utvecklar ett normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2009). Det är även viktigt 

för att föräldrarna ska kunna samspela med skola och ungdomens umgänge. En förklaring 

till varför vissa ungdomar utvecklar ett normbrytande beteende kan vara att ungdomens 

mesosystem samspelar på ett fungerande sätt och här kan familjen spela en stor roll. Om 

inte ungdomen har en familj som är engagerade i dennes liv så kan mesosystemet inte 

fungera som det ska och detta påverkar då de andra delarna på ett negativt sätt (Andershed 

& Andershed, 2009). För att kunna identifiera möjliga problem behöver vi kunna se till 

helheten och se hur de olika systemen påverkar varandra. Grunden till alla system är 

individen, dennes kön, ålder, och hälsa. Det kan vara svårt att se vilket problem som 

uppkom först, och detta är kanske inte heller relevant i alla sammanhang. Det viktiga är att 

se vilka system man behöver arbeta med parallellt. Även om man arbetar med en del i 

systemet, kommer det inte fungera fullt ut eftersom att den ändå påverkas av de andra sämre 

fungerande systemen. Ej fungerande familjerelationer kan i sin tur påverka skolan, och 

umgänget (Odenbring, 2017). 

 

Det är också fler i gruppen hög användningsfrekvens som har haft alkohol- och 

narkotikaproblematik runt sig under sin uppväxt och detta kan då påverka deras 

umgängeskrets, samt benägenheten till att använda droger (Stone m.fl. 2012). Ett barn med 

föräldrar som har missbrukat alkohol eller narkotika har en högre benägenhet att själva 

börja använda dessa substanser, samt individer med vänner som brukar substanser har 

också en högre benägenhet till att själva bruka. Detta kan förklaras genom att använda 

systemteori. Genom att de olika systemen samspelar och påverkar varandra, blir individen 

påverkad av dess omgivning och vi som människor fungerar på det sättet att vi vill passa 

in och vara accepterade av dem som vi umgås med (Stone m.fl. 2012; Odenbring, 2017; 

Häggquist, 2008). 

 

Avseende psykisk ohälsa så är det i alla variabler procentuellt fler som har den sortens 

problematik i gruppen hög användningsfrekvens. Enligt Hawkings (2009) finns det en 

koppling mellan psykisk ohälsa och substansbruk. Resultatet att de i gruppen hög 

användningsfrekvens upplever psykisk ohälsa i högre grad styrks då av Hawkings 

resonemang. Psykisk ohälsa och substansbruk har flertalet gemensamma riskfaktorer, 

men problematiken hos individerna är svårt att undersöka kring vad som kom först. 

Riskfaktorerna är bland andra familjehistoria, individuella personlighetsvariabler, 

miljöfaktorer och traumatiska livserfarenheter (Hawkings, 2009). På grund av att psykisk 

ohälsa och substansbruk har flertalet gemensamma riskfaktorer så är det viktigt att titta 
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på individen och dennes omgivning som en helhet. För att kunna nå bäst resultat med en 

behandling bör man vara medveten om att en samtidig förekomst av psykisk ohälsa och 

substansbruk är vanlig, det är då viktigt att kunna arbeta parallellt med att stärka 

skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna. Det kanske inte är lika viktigt att fokusera 

på vad som uppstod först. Individen bör vara i centrum, men det är viktigt att inte glömma 

att arbeta med familjen, och de övriga system som påverkar individens framsteg.  

 

9 Slutsatser 
 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv anser vi att resultaten i vår studie bekräftar vikten av 

att som behandlare vara medveten om den samtida förekomsten mellan psykisk ohälsa 

och en riskfylld alkoholkonsumtion och narkotikabruk samt hur risk och skyddsfaktorer 

påverkar varandra. Resultaten visar att flickor upplever sig ha en större problematik än 

pojkar inom de flesta områdena. Vi vill uppmärksamma frågan kring de socialt 

accepterade könsrollerna här och diskutera ifall de kan ha betydelse för vad ungdomarna 

uppger att de har för problematik. Är det så att flickor mår sämre i högre utsträckning än 

pojkar, eller kan det finnas andra bakomliggande orsaker till varför siffrorna visar detta.  

 

Vi anser att vi har lyckats att belysa könsskillnader och diskuterat möjliga orsaker till 

dessa i relation till olika risk och skyddsfaktorer. Vi har också kunnat påvisa att den 

psykiska ohälsan är större i gruppen hög användningsfrekvens än i gruppen låg. Även fast 

det inte går att fastställa ett betydande samband så har vi fått fram genom forskningen 

samt vårt resultat att det finns kopplingar mellan psykisk ohälsa och alkohol- och 

narkotikabruk. Det behövs mer forskning för att kunna stärka sambandet.  

 

Det måste poängteras att ytterligare forskning krävs inom detta område för att få en 

bredare och mer tydlig bild av hur sambandet mellan olika risk-och skyddsfaktorer ser ut 

gällande könsskillnader. 
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