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Det övergripande syftet med studien är att undersöka eventuella skillnader och likheter 
mellan missbrukets svårighetsgrad av alkohol och narkotika och ett antal riskfaktorer 
hos ungdomar som varit inskrivna på någon av landets Maria-mottagningar. Ytterligare 
ett syfte är att undersöka om det finns skillnader mellan pojkar och flickor i detta 
avseende.  
Studiens frågeställningar är: Påverkar missbrukets svårighetsgrad förekomsten av 
riskfaktorer i uppväxtmiljö och social situation? Finns det könsskillnader när det gäller 
missbrukets svårighetsgrad och riskfaktorer? Den metodologiska utgångspunkten är 
kritisk realism, som modifiering av positivistisk utgångspunkt med en kvantitativ 
ansats. Studien är en tvärsnittsstudie med UngDOKs inskrivningsformulär som grund. 
Resultat visar på signifikanta skillnader mellan hög svårighetsgrad och låg 
svårighetsgrad samt en del signifikanta könsskillnader både i låg svårighetsgrad och i 
hög svårighetsgrad. Resultat visar på att ungdomarna i hög svårighetsgrad är mer 
belastade med riskfaktorer än ungdomarna i låg svårighetsgrad. Gruppen hög 
svårighetsgrad var procentuellt mer belastade i 14 av 17 riskfaktorer jämfört med 
gruppen låg svårighetsgrad. De riskfaktorer som utmärker sig mest grupperna emellan 
är under kategorin skola och kamratrelationer. Fler av ungdomarna i hög svårighetsgrad 
har problematiska kamratrelationer och umgås i högre utsträckning med vänner som tar 
droger och vänner som begår brott. Gällande könsskillnader visar resultat på att i 8 av 
17 externa riskfaktorer finns signifikanta skillnader i både låg och hög svårighetsgrad 
där flickorna är mer belastade än pojkarna. Den mest uppmärksammade skillnaden 
mellan pojkarna och flickorna var psykiskt- och/eller sexuellt våld där flickorna var 
överrepresenterade i båda riskfaktorerna. I både låg och hög svårighetsgrad har 
flickorna i större utsträckning varit med om mer traumatiska händelser i sitt liv. 
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1 Inledning 
Ungdomstiden är den tid i livet då svenskar brukar mest alkohol och narkotika samt 
begår flest brott. För de flesta ungdomar innebär detta inte att en alkohol- och 
narkotikaproblematik eller en kriminell karriär skapas. Det har däremot visat sig att 
framtiden grundläggs i barndomen eller under ungdomsåren. En tidig debut av alkohol 
eller narkotika ökar risken för ett beroende eller missbruk efter fyllda 20 år. Ju tidigare 
debuten sker har även visat sig ha betydelse för framtida problematik. Enligt El-Khouri, 
Sundell och Strandberg (2005) visar statistik att en tredjedel av de som gjort alkohol- 
eller narkotikadebut vid 13-års ålder eller yngre hade utvecklat ett beroende eller 
missbruk. De som debuterade vid 18-års ålder visade att färre, 15%, hade utvecklat ett 
missbruk eller beroende (Grant & Dawson, 1998). De ungdomar som börjar skolka eller 
begå olika kriminella handlingar är ofta de som tidigare än andra ungdomar testar 
alkohol och narkotika (El-Khouri et al., 2005).  
 
Eftersom ungdomstiden är en så kritisk tid för utveckling av alkohol- och 
narkotikaproblematik har skolan en viktig roll i att upptäcka och se ungdomar med ett 
normbrytande beteende. Socialstyrelsen (2017) menar att skolpersonal tidigt kan 
upptäcka dessa ungdomar då de ofta presterar under sin förmåga eller rent av har 
inlärningssvårigheter. Elevhälsan har en lika viktig uppgift likt lärarna i att upptäcka 
ungdomar med normbrytande beteende då de tillsammans med lärarna har till uppgift 
att stödja eleverna att fullfölja och nå sina utbildningsmål. Idag krävs en 
gymnasieutbildning för att få ett jobb i Sverige. Förutom skolan spelar familjen en 
viktig roll hos ungdomar för att hindra en utveckling av alkohol- och 
narkotikaproblematik. Flera studier visar att en konsekvent uppfostringsstrategi 
tillsammans med en negativ attityd till alkohol och narkotika visat sig vara av värde för 
att förhindra denna utveckling (Kadesjö, 2009). Det blir därför viktigt att tidiga insatser 
sätts in till ungdomar som visat tecken på ogynnsam utveckling så de inte utvecklar ett 
normbrytande beteende, hamnar i en kriminell bana eller i ett missbruk. Det är därför av 
vikt att känna till och ha kunskap  för att kunna upptäcka ogynnsamma tecken som finns 
i ungdomens omgivning. Det kan däremot bli problematiskt att se vilka som kan 
utveckla ett missbruk gällande alkohol då det är väldigt många som dricker i 
ungdomsåren.  
 
Det är svårt att säga vad exakt det är som får en del att stanna i ett missbruk då det är 
många olika faktorer som påverkar detta. I vissa fall är det kanske inte narkotikan i sig 
som får en individ att fastna i ett missbruk, utan många andra faktorer runt om 
individen. Samhället och dess normer, sociala medier, kändisar, löpsedlar etc. är 
exempel på faktorer som kan påverka ungdomar.  Det blir därför intressant att 
undersöka riskfaktorer i relation till missbrukets svårighetsgrad (missbruksfrekvensen) 
för att se och jämföra hur de påverkar varandra.  
 
Anderberg och Dahlberg (2017) skriver att gapet mellan pojkar och flickor gällande 
alkohol och narkotikaanvändning har minskat på senare tid. Minskningen på gapet kan 
bero på att jämställdheten har förbättrats och därmed gjort att flickor tar för sig mer och 
blir hörda. Vi har valt att utgå från Hawkins teori om risk- och skyddsfaktorer. Vi var 
även intresserade om det fanns eventuella könsskillnader gällande missbrukets 
svårighetsgrad och riskfaktorer. Alltså om det skiljer sig i riskfaktorer mellan pojkar och 
flickor som har en alkohol- och narkotikaproblematik. Vi har studerat data från 
UngDOKs inskrivningsformulär som är ett psykometriskt bedömningsinstrument och 
omfattar ungdomar i åldrarna 12-26 som varit inskriven på någon av landets Maria-
mottagningar. 
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1.1 Socialpedagogiskt perspektiv 
Hawkins, Catalano och Miller (1992) menar att om det finns en medvetenhet om risk- 
och skyddsfaktorer i behandlingsarbetet kan detta bidra till en ökad kunskap om 
verksamma preventionsfaktorer, vilket i sin tur kommer öka kunskapen i 
behandlingsarbetet. Detta kommer leda till en långsiktig kunskapsutveckling i det 
framtida preventionsarbetet mot ungdomars missbruk. Hawkins (1995) menar att 
riskfaktorer har samma effekt oavsett kön, etnicitet, kultur och social klass. Frågan om 
könsskillnader gällande riskfaktorer är för socialpedagogen viktig i mötet samt i arbetet 
med ungdomar eftersom bemötande och förhållningssätt mot klienten beroende/oavsett 
kön spelar en viktig roll i alliansen. 

Cederlund och Berglund (2017) förklarar socialpedagogers arbete som viktigt både 
gällande samhället och individer. Genom socialpedagogers arbete med de hinder eller 
också möjligheter som inverkar på individer och deras möjligheter kan hjälpa dessa 
individer att ta del i samhällets olika gemenskaper. 
 
Cederlund och Berglund (2011) förklarar att en central roll i det sociala arbetet är det 
“avvikande beteendet”. Många gånger handlar det om vem det är som gör bedömningen 
om vem eller vilka som är avvikande, detta påverkar även uppfattningen om vilka det är 
som tillhör kategorin avvikande. Det ställer i sin tur krav på den professionella både 
genom att denne bör inta ett kritiskt förhållningssätt kring sin egna åsikt angående 
avvikelse och normalitet, men också vad som faktiskt ingår i de olika begreppen 
(Cederlund & Berglund, 2011). Att inta ett kritiskt förhållningssätt och ha kunskap om 
ett avvikande beteende är för socialpedagoger viktigt.  Detta gäller även andra yrken 
inom det sociala arbetet som någon gång i framtiden kommer i kontakt med personer 
med denna typ av problematik. Att i ett tidigt skede bli varse om vilka risk- och 
skyddsfaktorer som har mer eller mindre påverkan för framtida alkohol- och 
narkotikaproblematik ger utrymme för en bredare förståelse och ett bättre preventivt 
arbete (Hawkins et al., 1992).  
 
Genom skyddsfaktorer kan ungdomens utveckling och liv ta en positiv väg trots att 
denne utsätts för och innehar olika riskfaktorer. Ju fler skyddsfaktorer en människa 
besitter desto större är chansen att en utveckling av normbrytande beteende inte 
utvecklas (Cederlund & Berglund, 2011). Socialpedagoger bör enligt författarna inta ett 
kunskapsförmedlande förhållningssätt vilket bygger på meningsfullhet och begriplighet 
för ungdomens framtida handlande. Ett kunskapsförmedlande förhållningssätt är av 
betydelse eftersom det bygger på individanpassning då människor har olika 
utgångspunkter i livet. Att inta ett sådant förhållningssätt menar Cederlund och 
Berglund (2011) är utmanande eftersom den professionelle måste tänka kreativt och 
pröva olika strategier vilka inte alltid är de metoder som är mest tillämpade.  
 
Det sociala arbetet utgår från att den enskilde ska uppnå normalitetsgrunder efter sin 
behandling vilka kan vara en fungerande skolgång, försörjning eller klara av eget 
boende. Det kan däremot vara svårt för ungdomar att se att mening med livet endast ska 
vara att uppfylla normalitetskraven. Specialpedagogers uppgift blir då tillsammans med 
ungdomar att finna andra mål i livet utöver normalitetsgrunderna för att skapa en större 
meningsfullhet (Cederlund & Berglund, 2011).  
 
Inom det specialpedagogiska fältet är det viktigt att skapa utrymme och möjlighet för de 
aktuella ungdomar att själva vara med och påverka sin situation genom förslag till 



  
 

3 

åtgärder. Detta bör däremot ske i en samspelsprocess mellan ungdomar och de 
professionella där val av sociala metoder samt val av aktiviteter görs utan att de 
professionella tar ett kommando utan snarare är ett stöd. Här blir socialpedagogers 
uppgift att fokusera på det friska och positiva samt att skapa ett klimat som låter 
ungdomar att själva våga agera (Cederlund & Berglund, 2011). 
 
1.1.1 Begreppsdefinitioner 
I denna studie kommer olika begrepp användas vilka vi kommer presentera i detta 
avsnitt. 
 
1.1.1.1 Narkotika 
Malmquist (2017) beskriver narkotika som: 
 

“narkotika (nylatin narcoʹtica (pluralis), av grekiskanarkōtikoʹs ’dövande’, av 
narkoʹō ’göra stel eller styv’, ’döva’), singularis narkotikum, begrepp som 
ursprungligen omfattade ämnen som kan framkalla narkos, det vill säga sömn och 
bedövning, och som nu är samlingsnamn på ämnen som är eller kan vara 
beroendeframkallande” (Malmquist, 2017, s 1).  

 
Johnson, Richert och Svensson (2017) beskriver narkotika som substanser som påverkar 
människan på olika sätt beroende vilken kategori narkotikan tillhör. 
Centralstimulerande narkotika är substanser som stimulerar nervsystemet (kokain, 
amfetamin är exempel på dessa). Centraldämpande är en annan kategori som dämpar 
nervsystemet (heroin, kodein är exempel på dämpande). En annan kategori är 
sinnesförändrande droger (cannabis) eller hallucinogener (psilocybin) vilka påverkar 
sinnesupplevelserna. Det finns en enklare definition av narkotika, vilken är preparat 
som läkemedelsverket klassat som narkotika och ingår därmed i 
narkotikaförteckningarna. De preparat som ingår i narkotikaförteckningarna är illegala 
vid icke-medicinskt bruk och har utretts av folkhälsomyndigheten (Johnson, Richert & 
Svensson, 2017). Bland ungdomar i Norden är cannabis den vanligaste narkotikan 
vilken har varit mer eller mindre oförändrad genom åren vad gäller ungdomars 
konsumtion (Anderberg & Dahlberg, 2017).  
 
1.1.1.2 Alkohol- och narkotikaproblematik 
När ordet alkohol- och narkotikaproblematik kommer på tal blir det ofta synonymt med 
tre andra begrepp: riskbruk, missbruk och beroende. Det blir problematiskt att applicera 
dessa kriterier hos en ungdom då de sällan har brukat sin drog tillräckligt länge för att få 
fysiska abstinenssymtom och större skadliga effekter. Istället skulle Stone, Becker, 
Huber och Catalano (2012) förklaring passa bättre in under ungdomars alkohol- och 
narkotikaproblematik. Författarna menar att ungdomars alkohol- och 
narkotikaproblematik ofta är associerat med psykiska, medicinska och social 
konsekvenser och att alkoholanvändning istället går överstyr och leder till 
alkoholförgiftning. Det kan även leda till ett antal riskfaktorer där bland annat oskyddat 
sex, olyckor, våldsamheter, kriminella handlingar, självskada och självmord är några av 
dessa riskfaktorer. Även familj- och vänskapsrelationer kan komma till skada vilket kan 
leda till en fortsatt alkohol- och narkotikaanvändning (Stone et al., 2012). 
 
1.1.1.3 Normbrytande beteende 
Andershed & Andershed (Bilaga 1, Socialstyrelsen, 2009) förklarar att det 
normbrytande beteendet uppstår då beteendet bryter mot lagar, regler och normers 
förväntningar på olika handlingar. Det normbrytande beteendet kan delas in i icke-
aggressivt normbrytande beteende samt aggressivt normbrytande beteende. Det 
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förstnämnda kan innebära att föräldrars regler inte följs, skolk, snatteri, stjäla och 
klottra. Däremot hamnar bland annat slagsmål, knuffningar, hot och sexuellt ofredande 
under aggresivt normbrytande beteende. De flesta beteenden innebär därför att lagen 
bryts och blir med andra ord ett kriminellt beteende. Dock finns det undantag då vissa 
inte innebär någon brottslig handling (Andershed & Andershed, 2009).  
 
1.2 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att kort redogöra för bakgrund till vårt problemområde samt 
presentera tidigare forskning inom ämnet.  
 
1.2.1 Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige 
Enligt statistik från  CAN (2017) har alkoholkonsumtionen minskat sen början av 2000-
talet, ungdomars alkoholkonsumtion är idag lägre än någonsin. Däremot syns ingen 
direkt förändring gällande individer vilka provat narkotika. De menar däremot att 
narkotikaanvändningen idag är mer intensiv hos ungdomar och unga vuxna. Det har 
visat sig under de senaste åren att sex procent av den svenska befolkningen, från 17 år, 
är beroende av alkohol eller att ett alkoholmissbruk förekommer, vilket motsvarar 285 
000 män och 161 000 kvinnor (Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen, 2014). Hos 
årskurs 9 elever fanns en ökning gällande alkoholkonsumtion på 1990-talet vilket på 
senare år har minskat. Konsumtionen är högre hos årskurs 2 elever på gymnasiet än 
årskurs 9 på grundskolan där pojkarna står för en högre konsumtion jämfört med 
flickorna. Den totala alkoholkonsumtionen d.v.s. den registrerade samt oregistrerade, 
låg på 8,8 liter ren sprit per år per person som var 15 år eller äldre. 2004 ökade denna 
till 10,6 liter ren sprit per person vilket senare minskade till 9,3 liter mellan 2014 och 
2015 (CAN, 2017). Problematisk med den oregistrerade alkoholkonsumtionen kan vara 
att det konsumeras betydligt mer än vad statistiken säger då den oregistrerade mäts 
genom befolkningsundersökningar.  
 
En idag minskad total alkoholkonsumtion i Sverige kan tyda på att priset framförallt har 
gått upp både på systembolaget samt på servering (CAN, 2017). Babor (2003) förklarar 
att landets, i detta fall Sveriges, alkoholpolitik påverkar konsumtionen av alkohol, inte 
minst dess pris och tillgänglighet. Trots att antalet systembolag och serveringstillstånd 
har ökat en hel del de senaste årtionden har alkoholkonsumtionen ändå minskat. Stone 
et al. (2012) har i sin studie visat att en högre tillgänglighet/täthet av alkoholbutiker i 
närheten av ett college-campus har ett samband med ett mer frekvent drickande, fler 
standardglas per tillfälle samt ett mer frekvent berusningsdrickande hos ungdomar. Att 
detta resultat skiljde sig från de svenska undersökningarna kan ha att göra med att 
tillgängligheten är större i USA eftersom fler butiker får sälja alkohol jämfört med 
Sverige.  
 
Vad gäller narkotika menar Gripe (2016) att användningen ökade på 90-talet och har 
sedan dess varit ganska oförändrad hos ungdomar. Detta gäller även de som provat 
narkotika en gång och de som använder sig av det regelbundet (Gripe, 2016; CAN, 
2017). Att det inte finns någon direkt minskning gällande narkotikaanvändning kan dels 
vara priserna, tillgängligheten samt att utbudet av narkotika har blivit större (CAN, 
2017). Jämfört med ungdomar i nionde klass på grundskolan så var det tre gånger fler 
som hade provat narkotika av ungdomarna som gick andra året på gymnasiet år 2016. 
Detta motsvarar 6 % av pojkarna i nionde klass respektive 21 % av pojkarna i år 2 på 
gymnasiet. I flickornas fall hade 5 % använt narkotika i nionde klass medan 14 % hade 
använt det i år 2 på gymnasiet. Gripe (2016) sammanfattar det hela genom att förklara, 
trots användandet av narkotika sett ungefär detsamma ut sedan höjningen på 90-
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talet,  ser det ut som att frekvensen är högre nu än innan. Gällande vilka droger 
ungdomarna använt sig av var det 94 % av eleverna på gymnasiet respektive 87 % av 
eleverna i nionde klass som svarade cannabis (marijuana eller hasch). Gällande spice 
var det 16 % av åk 9 respektive 17 % hos gymnasieeleverna som svarat att de använt 
detta. Spice blir dock mer ovanligt för varje år. Efter spice hamnar ecstasy, kokain, LSD 
och läkemedel som smärtstillande och lugnande. Dessa narkotikapreparat är däremot 
betydligt lägre än användandet av cannabis. Frekvensen angående 
cannabisanvändningen menar Gripe (2016) har ökat. Mätningen 2016 visade på att 30 
% vilka använt cannabis endast använt detta en gång och att 70 % provat fler gånger, 
medan det var 50 % som endast provat det en gång på 1990-talet och andra hälften hade 
provat fler gånger. 17 % av de eleverna vilka har erfarenheter av cannabis både i årskurs 
9 och år 2 på gymnasiet uppger att de provat cannabis mer än 20 gånger. I årskurs 9 är 
det dubbelt så många pojkar jämfört med flickor gällande de högfrekventa användarna 
och tre gånger så vanligt hos pojkar respektive flickor i andra året på gymnasiet (Gripe, 
2016).  
 
Alkoholkonsumtionen har idag minskat jämfört med 1990-talet, däremot har cannabis 
användningen ökat gällande frekvensen. Sammanfattningsvis, angående skillnaden 
mellan pojkar och flickor, är det fler pojkar som använder cannabis än flickor både i 
årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Detsamma gäller för alkohol, pojkarnas konsumtion är 
högre än flickornas där de drack mer i år 2 på gymnasiet än årskurs 9.  
 
Eftersom det inte skett någon vidare minskning sen 90-talet samt att frekvensen idag 
verkar högre än då blir det intressant ur ett socialpedagogiskt- och preventivt perspektiv  
att se vilka riskfaktorer som påverkar en alkohol- och narkotikaproblematik. Detta för 
oss in på den teori vi valt att använda oss av vilken förklarar olika riskfaktorers 
påverkan gällande utvecklingen av ett missbruk och ett normbrytande beteende.  
 
1.3 Tidigare forskning 
1.3.1 Familj och uppväxtmiljö 
Hawkins et al. (1992) menar att den största riskfaktorn för att hamna i en alkohol- och 
narkotikaproblematik i ungdomsåren finns hos barn som utsatts för dåliga 
uppfostringsstrategier, dålig sammanhållning inom familjen, skolmisslyckande eller 
med normbrytandebeteende. Vidare skriver författarna att detta leder till brist på 
motivation vilket kan påverka framtida situationer negativt där ungdomen exponeras för 
alkohol eller narkotika. 

Vikten av föräldrar och dess relation till ungdomar är en viktig faktor för att förhindra 
eller bidra till en utveckling av narkotikaproblematik. Med en god uppfostringsstrategi, 
kommunikation och relation menar Velleman, Templeton och Copello (2005) kan 
förhindra ett normbrytande beteende. Sundell (2008) menar att så länge ungdomar bor 
hemma hos sina föräldrar eller vårdnadshavare, är relationen dem emellan den 
viktigaste risk- eller skyddsfaktorn. Även kamrater, vänner, skolan och närmiljön är 
viktiga faktorer vilka kan påverka om en utveckling av normbrytande beteende sker 
eller inte (Sundell, 2008). Kadesjö (2008) betonar även hon hur faktorernas påverkan 
varierar beroende vilken ålder personen är i. 

Shillington, Lehman, Clapp, Hovell, Sipan och Blumberg (2005) har undersökt 
huruvida föräldrars övervakning av sina barn kan fortsätta vara en skyddsfaktor för 
ungdomar vilka finner sig i riskzonen för en alkohol- och alkoholproblematik. 
Resultatet av denna studie visade att barn som utsattes för mindre kontroll av sina 
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föräldrar har en större risk att hamna i ett livslångt användande av cigaretter, marijuana 
och metamfetamin. För att förhindra ungdomar att hamna i ett livslångt missbruk 
föreslår författarna preventionsarbete samt interventioner med ungdomar tillsammans 
med sina föräldrar. Detta anser Shillington et al. (2005) vara en lönsam insats eftersom 
familjen är betydelsefull för många delar i ungdomars liv. Familjeintervention ökar 
kunskapen om vikten av en god föräldraroll, hjälper föräldrarna att knyta ett band med 
ungdomar samt att utveckla en god kommunikation inom familjen. Hawkins et al. 
(1992), Nation & Heflinger (2006) och Stone et al. (2012) menar att familjen som risk- 
och skyddsfaktor kan spela en viktig roll för ungdomars framtid. Ungdomar kan 
utveckla en alkohol- och narkotikaproblematik om de utsätts för en dålig uppfostran, 
fientlighet, avsaknad av värme och en dålig kommunikation med föräldrarna. 
Föräldrarnas inställning till alkohol och narkotika samt de genetiska förutsättningarna 
kan påverka. Stone et al. (2012) menar att föräldrars positiva inställning till alkohol har 
ett samband med en tidig alkoholkonsumtion.  Hawkins et al. (1992) och Nation & 
Heflinger (2006) likt Shillington (2005) pekar på vikten av att föräldrar är involverade i 
ungdomars liv, visar på värme och utvecklar en god kommunikation inom familjen för 
att förhindra en framtida alkohol- och narkotikaproblematik.  

Riskfaktorer skiljer sig åt beroende på om vi ser till alkohol- eller narkotikadebut eller 
om det övergått till ett alkohol- eller narkotikaberoende (von Sydow, Lieb, Pfister, 
Höfler & Wittchen, 2002; Power, Stewart, O’Hughes & Arbona, 2005). För en 
narkotikadebut menar Power et al. (2005) att faktorer som exempel lättillgänglig 
narkotika eller en umgängeskrets som brukar narkotika påverkar debuten. 
Alkoholdebuten visade sig dock också påverkas av föräldrarnas inställning till alkohol, 
en mer liberal inställning hos föräldrarna tidigarelade debuten. De riskfaktorer som 
spelar roll för ett utvecklat beroende handlar något mer om inre faktorer hos ungdomen 
vilka påverkats av händelser i ungdomens liv (Power et al., 2005). Dessa riskfaktorer 
var exempelvis psykisk ohälsa, dålig självkänsla, låg självkontroll, föräldrars död under 
barndomen samt ekonomiska svårigheter. Liknande var det även för alkoholberoende, 
däremot var det återigen föräldrars positiva inställning till ungdomens 
alkoholkonsumtion samt en normbrytande umgängeskrets och känslomässiga problem 
som ledde till beroende (von Sydow et al., 2002). Vidare poängterar Sundell (2008) 
föräldrarna som den viktigaste risk- och skyddsfaktor och deras förmåga till att skapa en 
god relation till barnen/ungdomarna. Lyckas inte föräldrar utveckla en god 
uppfostringsstrategi eller en god relation till ungdomen utvecklas en större benägenhet 
hos ungdomen att använda alkohol eller narkotika. 

SBU (2016) skriver att det finns relativt lite stöd för goda resultat av institutionsvistelse. 
Vid utskrivning sågs en ökning där 80 % av ungdomarna vilka varit placerade på 
institution begick brottefter vistelsen. Missbruk hos ungdomar vilka varit placerade på 
institution visade sig öka med 10 % efter vistelsen jämfört med innan. Endast 5 % hade 
slutat med sitt missbruk. En del ungdomar vilka inte hade ett missbruk innan 
institutionsvistelsen brukade däremot narkotika efter placeringen (SBU, 2016). 

1.3.2 Skola och kamratrelationer 
I USA anses avslutade high school studier (motsvarande gymnasieskola i Sverige) som 
ett minimikrav för att få ett arbete, lärlingsplats alternativt vidareutbildning 
(McCluskey, Krohn, Lizotte, Rodriguez, 2002). Detta kan liknas vid de krav som finns i 
Sverige där ungdomar behöver ett gymnasiebetyg för att få jobb eller vidareutbilda sig 
och är därför en stark skyddsfaktor (Ekberg, Fonseca, Anderberg & Dahlberg, 2016). 
Hawkins et al. (1992) menar att det finns ett samband mellan skolmisslyckanden och 
narkotikaproblematik. Försämrad skolprestation har visat sig påverka användningen av 
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narkotika. Hawkins et al. (1992) tar bland annat upp skolk, placering i specialklass samt 
avhopp från skolan som riskfaktorer för senare användning av narkotika. Lågt 
engagemang i skolan kan även vara en riskfaktor för narkotikaanvändning. Hawkins et 
al. (1992) skriver om en undersökning som kommit fram till att hos personer vilka 
planerat högskole-studier så är användningen av hallucinogener, kokain, heroin, 
läkemedel och lugnande medel (ej medicinsk förskrivna) mindre än för personer som 
inte planerat att gå högskola eller universitet. Det tas även upp att intresset för skolan 
och läxor, hur mycket tid som läggs ner på detta, samt uppfattningen om hur relevant 
detta är påverkar frekvensen av narkotikaanvändningen (Stone et al., 2012; Hawkins et 
al., 1992).  
 
Skolan är en ytterligare riskfaktor om ungdomen uppvisar dåliga betyg, skolkar eller 
vantrivs (Sundell, 2008). En riskfaktor behöver nödvändigtvis inte leda till en 
användning av narkotika däremot tar Sundell (2008) upp en studie i sin artikel om 
sambandet mellan riskfaktorer och narkotikaanvändning. Totalt hade studien med 29 
riskfaktorer som var knutna till familjen, skolan, kamrater och bostadsområdet. Studien 
visade att de ungdomar som hade få riskfaktorer var det också få som använt narkotika. 
De som hade fler riskfaktorer i sitt liv hade också fler använt narkotika. De som hade 14 
eller fler riskfaktorer hade hälften eller fler provat narkotika (El-Khouri et al., 2005). 

Ungdomar med en tidig narkotikadebut i tonåren menar McCluskey et al. (2002) likt 
Hawkins et al. (1992) har sämre förutsättningar att lyckas med de utmaningar som 
tonåren präglas av, så som gymnasie och högskola. De kan även tvingas att inta en tidig 
vuxenroll utan vidare förberedelser samt ha svårt att finna välbetalda jobb. McCluskey 
et al. (2002) tar upp en studie som kommer fram till att ungdomars droganvändning 
tillsammans med sociala faktorer, individuella egenskaper samt en tidig utveckling av 
en vuxenroll leder till avhopp från skolan. Denna studie stöds av senare studier 
(Ellickson, Bui, Bell & McGuigan, 1998; Krohn, Thornberry, Collins-Hall & Lizotte, 
1995; Krohn, Lizotte & Perez, 1997) som också indikerar på att droganvändning leder 
till avhopp.  
 
En annan riskfaktor som visat sig ha inverkan på ungdomars framtida alkohol- och 
narkotikaproblematik i fler studier är ungdomarnas umgängeskrets. Heflinger & Nation 
(2005), Hawkins et al. (1992) samt Krohn et al. (2016) understryker att alkohol- och 
narkotikaanvändning i umgängeskretsen är en av de starkaste riskfaktorerna. Eftersom 
umgängeskretsen ofta är en inkörsport till droger men också en stark riskfaktor 
för  fortsatt användning (Hawkins et al., 1992; Oesterle, Hawkins, Steketee, Jonkman, 
Brown, Moll & Haggerty, 2012; Jalling, Elgán, Tengström, & Birgegård, 2017). Något 
som också påverkade ungdomars missbruk var hur många det var i umgängeskretsen 
som använde alkohol och marijuana samt frekvensen av användandet (Nation & 
Heflinger, 2005). En amerikansk studie av Stone et al. (2012) tar upp sambandet mellan 
ungdomar som skulle börja på college som hade en umgängeskrets med en positiv 
inställning till alkohol. Studien kom fram till att dessa ungdomar hade en större 
benägenhet till en omfattande alkoholförtäring efter första terminen på college. Vidare 
skriver författarna att unga vuxna med vänner som har en omfattande alkoholförtäring 
ökar sin alkoholkonsumtion året efter examen från high school och college oavsett hög 
eller låg närvaro i skolan. En faktor som däremot spelade roll var om studenterna 
flyttade hemifrån under studietiden eller bodde kvar hemma. De som flyttade hemifrån 
föll lättare för umgängeskretsens positiva alkoholattityd än de som bodde kvar hemma. 
Stone et al. (2012) menar även att fritidsaktiviteter kan hindra en utveckling av alkohol- 
och/eller narkotikaproblematik.  
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Det råder däremot delade meningar mellan svenska och amerikanska studier hur pass 
stor inverkan umgängeskretsen har på individen. Amerikanska studier (Heflinger & 
Nation, 2005) lyfter fram umgängeskretsen som en kritisk riskfaktor medan svenska 
studier menar att påverkan finns från umgängeskretsen men spelar inte lika stor roll som 
en god skolgång eller en god relation till familjen (Sundell, 2009; Kadesjö, 2009). 
 
1.3.3 Alkohol och narkotika 
Stone et al. (2012) tar upp i sin studie som visar på ett samband mellan marijuanabruk 
och blandmissbruk. Ungdomar med ett marijuanabruk är två gånger mer benägen att 
använda andra droger än deras vänner som inte har ett marijuanabruk. Hawkins et al. 
(1992) tar även upp blandmissbruk i deras studie och menar att en tidig debut av 
narkotika ökar risken för användning av fler och tyngre droger. 
 
1.3.4 Utsatthet för våld och brott 
Spooner (1999) förklarar att individer som blivit utsatta för traumatiska händelser under 
barndomen eller tonåren, så som sexuellt våld/övergrepp, psykisk och fysisk misshandel  
är riskfaktorer vilka kan utveckla ett narkotikamissbruk eller kriminellkarriär. 
Pinchevsky, Wright och Abigail (2013) menar att pojkar oftare än flickor exponeras för 
våld och att fler pojkar rapporterade att de upplevt andra bli utsatta för just våld. Det var 
däremot endast om de själva råkade ut för våld som hade det ett signifikant samband 
med en ökad alkoholanvändning. För tjejer fanns det ett signifikant samband mellan en 
ökad alkoholanvändning och upplevt våld (Pinchevsky et al., 2013).  
 
1.3.5 Ungdomars alkohol- och narkotikaanvändning i Sverige 
1.3.5.1 Könsskillnader 
Pojkar i en tidig vuxen ålder har en större benägenhet att påbörja en 
cannabisanvändning  samt skapa en alkohol- och narkotikaproblematik för att sedan 
utveckla en tyngre användning än flickor (Stone et. al, 2012). Den senaste tiden har 
däremot gapet minskat könen emellan när det kommer till alkohol- och 
narkotikaanvändning i Sverige. Tidigare har pojkar brukat mer narkotika och haft en 
högre alkoholanvändning  (Anderberg & Dahlberg, 2017). Det finns även amerikansk 
forskning som visar att under andra året på gymnasiet hade pojkar en högre riskfylld 
alkoholkonsumtion. Av pojkarna var det 28 % med en riskfylld alkoholkonsumtion 
jämfört 23 % flickor. En liknande procentskillnad syns även på frågan om de använt 
droger det senaste året, 15 % av pojkarna och 10 % av flickorna hade använt droger det 
senaste året. Det finns också en tydlig överrepresentation av pojkar, detta trots att 
flickor i regel visar sig ha mer omfattande och komplex problematik än vad pojkar har 
(James, Smyth, & Apantaku-Olajide, 2013). Generellt börjar pojkar dricka i tidigare 
ålder än flickor och tenderar att utveckla ett mer omfattande alkoholdrickande. Spooner 
(1999) menar att pojkar även kommer erfara alkoholrelaterade problem i större 
utsträckning.  
 
Anderberg & Dahlberg (2017) tar upp skillnader i risk- och skyddsfaktorer hos pojkar 
och flickor där det råder skilda meningar forskare emellan huruvida det finns några 
skillnader eller inte. Det råder delade meningar mellan forskar om det finns skillnader 
mellan pojkar och flickor när det gäller risk- och skyddsfaktorer. Enligt Anderberg och 
Dahlberg (2017) finns det skillnader mellan pojkar och flickor som får/söker hjälp för 
alkohol- och narkotikaproblem. Författarnas studie omfattar enkäter från ungdomar som 
är eller har varit inskrivna på Maria-mottagningar. Studiens resultat visar att det fanns 
både likheter och skillnader i riskfaktorer samt alkohol- och narkotikaproblematik 
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mellan könen. Det visade sig att det var fler pojkar som gick i skolan, antingen 
gymnasie eller högstadie. Flickor däremot hade mer existerande problem eller gamla 
problem som påverkade deras skolgång. En skillnad fanns när det gällde vem som tog 
initativ till att söka vård vid Maria-mottagningarna, där familj och socialtjänst i högre 
grad var initiativtagare för pojkarna. En större andel av flickorna (19 %) på Maria-
mottganingarna hade nyligen blivit placerade i familjehem/institution till skillnad från 
pojkarna (16 %) och hade dessutom en större avsaknad av praktisk och känslomässig 
hjälp från föräldrarna. När det kommer till psykisk ohälsa fanns det en mer omfattande 
problematik hos flickorna än hos pojkarna. Däremot hade fler pojkar påbörjat en 
kriminell bana. Resultat visade även att flickorna umgicks i större grad med kriminellt 
belastade än vad pojkarna gjorde. Gällande drogvanor och primärdrog skiljer det sig 
även mellan pojkar och flickor. Båda grupperna uppgav cannabis som primärdrog, men 
hos pojkarna var det 82 % i jämförelse med flickorna där 65 % uppgav cannabis som 
primärdrog. Flickorna svarade däremot för en högre procentsats när det kom till 
alkohol, andra droger och blandmissbruk (Anderberg & Dahlberg, 2017).  
 
Anderberg & Dahlberg (2017) tar även upp i sin studie att flickor oftare växer upp i 
problematiska familjeförhållanden och miljöer. Det var även vanligare att flickor växt 
upp med föräldrar med en missbruksproblematik. Till skillnad från flickor hade pojkar i 
större utsträckning mer erfarenhet av våld i sin uppväxtmiljö. Föräldrars problematiska 
beteende påverkade i större utsträckning pojkarnas drickande mer än vad de gjorde för 
flickorna (Jalling et al., 2017). När det kommer till umgängets och vännernas påverkan 
visade sig att vänner hade samma påverkan för bägge könen gällande problematisk 
alkoholkonsumtion. Jalling et al. (2017) menar att vänners drickande var en stark faktor 
till en hög alkoholkonsumtion hos båda könen. Hos flickorna var även ett utagerande 
beteende en faktor som kan bidra till en hög alkoholkonsumtion. För pojkar med sociala 
problem fanns det ett samband med hög alkoholanvändning och högriskanvändning 
(Jalling et al., 2017) 
 
En studie som Anderberg och Dahlberg (2017) tar upp visar på att flickor ofta varit med 
om mer traumatiska händelser i sin uppväxt i jämförelse med pojkar. Flickor uppger i 
större grad att de växt upp med olika typer av psykiska problem och mobbning i sin 
uppväxtmiljö. Flickor vilka varit utsatta för brott menar Merline, Jager, och 
Schulenberg (2008) kan ha en högre risk att utveckla ett senare missbruk eller 
beroendesymtom. Det finns ett starkare samband med att ha varit utsatt för våld och 
inneha ett missbruk hos kvinnor än hos män (Merline et al., 2008). Att se någon bli 
utsatt för våld visade sig påverka frekvensen av ett berusningsdrickande bland flickor 
(Pinchevsky et al., 2013). Pinchevsky et al. (2013) skriver i deras studie att pojkar oftare 
än flickor exponeras för våld. Fler pojkar hade rapporterat uppgifter om att de sett 
någon bli jagad, slagen, attackerad med vapen eller skjuten. Råkade pojkarna själva ut 
för dådet fanns det signifikans med en ökad alkoholanvändning. Att ha upplevt våld 
visade sig ha samband med ett ökat alkoholintag hos båda könen (Pinchevsky et al., 
2013).   
 
1.4 Teoretisk utgångspunkt 
1.4.1 Risk och skyddsfaktorer 
Vi har i vår studie valt att utgå från Dr. J. David Hawkins teori om risk- och 
skyddsfaktorer. Hawkins et al. (1992) förklarar problematiken med att veta vilken 
riskfaktor eller vilken kombination av olika riskfaktorer, som specifikt bidrar till en 
utveckling av normbrytande beteende eller en alkohol- och/eller narkotikaproblematik. 
Hawkins et al. (1992) förklarar att riskfaktorerna kan delas in i två kategorier. Den 
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första kategorin består av samhälleliga och kulturella faktorer, vilka fokuserar på de 
allmänna lagar och normer som finns samt att beteendet följer förväntningar som finns 
för dessa. I den andra kategorin finner vi individens personliga faktorer samt 
omgivningen och miljön kring denne. Dessa faktorer hos ett barn består av till exempel 
familjen, skolan, klassrum och kamrater (Hawkins et al., 1992). 

Olika egenskaper, händelser och förhållanden kan vara riskfyllda bakomliggande 
faktorer av en utveckling av ett speciellt beteende. En riskfaktor kan beskrivas som en 
bidragande faktor till en utveckling av ett normbrytande beteende, ett samband mellan 
faktorn och det normbrytande beteendet. Det kan dock vara problematiskt att fastställa 
ett orsakssamband när det gäller det mänskliga beteendet. Däremot kan ett samband 
mellan riskfaktorer och normbrytande beteende finnas (Andershed & Andershed, 2009). 
Det går inte att helt säkerhetsställa att en riskfaktor direkt har orsakat ett normbrytande 
beteende eller inte (Andershed & Andershed, 2010). Att inte kunna säkerställa att en 
riskfaktor orsakat ett normbrytande beteende beror på att en riskfaktor i sig inte är stark 
nog utan att fler riskfaktorer ihop skapar en styrka och tillsammans kan utveckla ett 
normbrytande beteende. En riskfaktor för sig kan inte ensam starkt kopplas till en 
utveckling av ett problematiskt beteende. Innehar en person en riskfaktor menar 
Andershed & Andershed (2010) samt Rutter (1983) att denna riskfaktorn inte behöver 
utveckla ett normbrytande beteende. Däremot menar författarna att om en riskfaktor 
finns, är det större chans att personen utvecklar fler riskfaktorer som i sin tur utvecklar 
ett normbrytande beteende. Antal riskfaktorer d.v.s ju fler riskfaktorer ungdomar 
besitter desto större är chansen att ungdomar utvecklar exempelvis en alkohol- och 
narkotikaproblematik (Spooner, 1999).  

Andershed & Andershed (2010) menar att skolan har stort inflytande på barn och unga 
vilket även Kadesjö (2009) understryker. Familjen är i tidig ålder den mest 
betydelsefulla faktorn hos barnet (Andershed & Andershed, 2010) men ju äldre barnet 
blir desto mer påverkar andra faktorer denne, framförallt skolan och kamratrelationer 
(Hawkins et al., 1992). Barn och unga som går i skolan spenderar mestadels av sin 
vakna tid där, de träffar lärare och kamrater mer än vad de träffar sina vårdnadshavare. 
På så sätt kan det vara en självklarhet att skolans inflytande och påverkan spelar stor 
roll. Skolan är då en faktor till varför somliga ungdomar utvecklar en alkohol- och 
narkotikaproblematik och varför andra inte gör det. Detta betyder i sin tur att skolan 
påverkar varför en del ungdomar hamnar i ett mer problematiskt förhållande vad gäller 
alkohol- och narkotikaproblematik än andra.  

Skyddsfaktorer kan ses som skyddande egenskaper, händelser eller förhållanden vilka 
minskar sannolikheten att utveckla ett problematiskt eller normbrytande beteende 
(Andershed & Andershed, 2009). Genom att en ungdom besitter många skyddsfaktorer 
kan detta innebära att ungdomen inte utvecklar ett problematiskt beteende trots att 
denne har enstaka riskfaktorer (Andershed & Andershed, 2009).  Skyddsfaktorer 
behöver däremot inte endast fungera som ett skyddande av utveckling av ett 
problematiskt beteende, det kan även innebära ett stärkande, att en insats resulterar 
positivt. Genom skyddsfaktorer kan ungdomars utveckling och liv ta en positiv väg trots 
att de utsätts för och innehar olika riskfaktorer.  Det är därför viktigt att fokusera och ta 
del av ungdomens egenskaper, erfarenheter och förutsättningar men även ungdomens 
förhållanden och olika omständigheter denne erfarar för att förstå varför en utveckling 
av ett normbrytande beteende skett (Andershed & Andershed, 2009). 

Andershed och Andershed (2010) menar att det är svårt att säga vilka riskfaktorer som 
innebär större risk än andra för en utveckling av ett normbrytande beteende. Spooner 
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(1999) menar att en faktor som är kopplad till en utveckling av narkotika användning 
kan vara en riskfaktor, en skyddsfaktor, ett samband/växelverkan (den ena kan utlösa 
den andra och tvärtom) eller en följd. Dessa faktorer kan även ändras över tid, beroende 
på vart i livet du befinner dig spelar en del faktorer större roll än andra (Spooner, 1999). 
Däremot finner de faktorer hos barn samt faktorer i barnens närmaste miljö som viktiga 
i barndomen för att inte en tidig utveckling av normbrytande beteende ska ske. I tidig 
ålder spelar familjen stor roll medan ju mer den unge utvecklas desto mer påverkas den 
av sociala relationer, som skolan och skolkamrater (Patterson, 1982; Spooner, 1999). 

Andershed och Andershed (2010) delar in risk- och skyddsfaktorer i olika kategorier. 
Den första kategorin består av direkta och indirekta faktorer. De direkta faktorerna är 
som det låter, direkt kopplade till det normbrytande beteendet. De indirekta är tvärtom 
inte direkt kopplade till det normbrytande beteendet, däremot kan de påverka de direkta 
riskfaktorerna. Den andra kategorin risk- och skyddsfaktorer kan delas in i är 
föränderliga samt oföränderliga. De föränderliga även kallade dynamiska faktorer är de 
faktorer vilka det finns en möjlighet till att förändra. De oföränderliga, även kallade 
statiska faktorer, går däremot inte att åtgärda när de väl existerar. Den tredje och sista 
kategorin består av initierade faktorer vilka på ett indirekt eller direkt plan påverkar om 
en person utvecklar ett normbrytande beteende. Upprätthållande faktorer är de som 
påverkar om personen fortsätter det normbrytande beteendet (Andershed & Andershed, 
2010). 
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1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att beskriva och analysera hur missbrukets svårighetsgrad kan relateras till 
riskfaktorer avseende uppväxtmiljö och social situation för ungdomar som påbörjar 
behandlingskontakt vid en Maria-mottagning. Våra frågeställningar är:  

• Påverkar missbrukets svårighetsgrad förekomsten av riskfaktorer i uppväxtmiljö 
och social situation?  

• Finns det könsskillnader när det gäller missbrukets svårighetsgrad och riskfaktorer?  

Hypotes 1: Det finns signifikanta skillnader avseende missbrukets svårighetsgrad och olika 
riskfaktorer. 

Hypotes 2: Det finns en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller vilka 
riskfaktorer som har samband med missbrukets svårighetsgrad. 

2 Metod 
I detta avsnitt preseneteras metodologiska utgångspunkter samt tillvägagångssätt.  
 
2.1 Forskningsmetod 
Bryman (2011) förklarar forskningsmetod som ett tillvägagångssätt genom val av olika 
insamlingsinstrument som i sin tur bidrar med data. Med en kvantitativ utgångspunkt har vi  
använt oss av data från UngDOK-material. Syftet var att finna ett logiskt samband mellan 
teori (risk- och skyddsfaktorer) och forskning, alltså av ett deduktivt slag (Bryman, 2011). 
Den kvantitativa undersökningen är en process av olika steg. Första steget består av en 
teori, i vårt fall risk- och skyddsfaktorer, som i sin tur blev en inriktning för insamlingen av 
intressanta data. Nästa steg omfattar valet av undersökningsdesign, detta påverkas och 
styrs utifrån studiens frågeställningar.  Därefter behövdes ett mått utformat utifrån de 
begrepp vilka användes i undersökningen. De två nästkommande steg omfattar val av 
platser och respondenter vilka önskas ingå i undersökningen vilket inte varit nödvändigt 
för denna studie. När detta är bestämt kan tillämpningen av undersökningsinstrumenten för 
datainsamlingen börja. Därefter sker en bearbetning av insamlad data som i sin tur 
analyseras. Efter vår analys av data kunde ett resultat presenteras och slutsatser dras 
(Bryman, 2011). 
 
2.2 Kritisk realism 
Denna studie innehar kritiskt realism som en filosofisk ståndpunkt och denna sortens 
realism innebär att “den sociala verkligheten reproduceras och omformas i vardagen” 
(Bryman, 2011). Syftet med denna ståndpunkt är att det inte bara finns en verklighet utan 
det resultat vilket framgår i vår studie är ett av många sätt att beskriva verkligheten genom.  

 
Kritiskt realism erbjuder en förklaringar på resultatet med hjälp av teoretiska perspektiv 
(Bryman, 2011). Något som positivisterna tar avstånd från då flera av de teoretiska 
perspektiven inte går att observera. Med kritisk realism menas att sociala företeelser 
produceras och skapas av ett system, varelser och omgivning vilka finns omkring oss men 
inte tillgängliga för observation.  Patel och Davidsson (2011) erbjuder en något enklare 
förklaring och menar att kritiska realister tror på att verkligheten existerar oberoende av 
våra uppfattningar om verkligheten. Vidare förklarar författarna att vi inte helt kan få 
tillgång till verkligheten eftersom vi begränsar oss till våra förkunskaper och fördomar.  
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Då syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera missbruketssvårighetsgrad i 
relation till ett antal riskfaktorer valde vi att lägga stor vikt på det teoretiska perspektivet. 
Kritiska realister intar ingen självklar position i någon av forskningsansatserna positivism 
och postmodernism utan ställer sig mellan dem. Anledning till denna positionering är på 
grund av att den kritiska realismen hävdar existens av ting och saker oberoende av vår 
kunskap om den. Samtidigt menar de att den sociala verkligheten alltid är förmedlad och 
därmed subjektiv (Bryman, 2011). Kritiska realister tror på materiella entiteter och ting om 
dessa har en påverkan på det mänskliga beteendet (Bryman, 2011). 
 
2.3 Positivistiskt perspektiv 
Denna studie utgår från den kvantitativa metod vilken Bryman (2011) beskriver som en 
speciell forskningsstrategi. Med en positivistisk kunskapsteori som ståndpunkt har vi 
använt oss av naturvetenskapliga metoder för att skapa en verklig bild av det 
forskningsproblem vi valt att undersöka. Vi har däremot valt ett modifierad positivistiskt 
perspektiv med kritisk realism som utgångspunkt.  

I vår studie har vi använts oss av den positivistiska inriktningen eftersom vi undersökt 
ungdomar och strävat efter att återspegla deras verklighet. Med tanke på vårt syfte och 
frågeställning var en positivistisk ansats bäst lämpad för att ge kunskap och svar kring de 
ungdomar som befinner sig i vård för sin alkohol- och narkotikaprblematik. Positivismen 
har endast två källor för kunskapsinsamling enligt Thurén (2007), genom att iaktta med 
våra sinnen och räkna ut med vår logik. Den kunskapskälla vilken vi använt oss av i vår 
studie är logiken. Med denna kunskapskälla har vi undersökt den sekundärdata vi bearbetat 
och genom denna kommit fram till logiska svar utifrån undersökningsområdet.  

Inom positivismen finns det två olika sätt att dra slutsatser, genom induktion och 
deduktion. Thurén (2007) förklarar deduktion som sammanhängande med logik. Det 
innebär att en logisk slutsats dras, vilken anses vara giltig om den är logisk 
sammanhängande med det tänkta undersökningsområdet. En deduktiv metod kräver att 
författaren ställer sig kritisk och misstänksam mot premisser genom att undersöka dess 
överensstämmelse med verkligheten. Premiss är det påstående som leder till slutsatsen av 
undersökningsområdet. Intas inte ett kritiskt tänkande och en misstänksamhet mot 
premisserna kommer de logiska förklaringarna vara missvisande (Thurén, 2007).  

Med den positivistiska forskningsansatsen och en deduktiv metod vill forskaren sträva 
efter att skapa en intersubjektiv testbarhet i sin studie. En intersubjektiv testbarhet innebär 
att forskaren, på ett tydligt sätt, förklarat studiens tillvägagångssätt och tydligt formulerat 
metodens regler. En positivistisk studie ska kunna testas och göras om med exakt samma 
tillvägagångssätt och utmynna i samma slutsats som forskarna kom fram till, därmed 
intersubjektivt testbar. Forskarnas åsikter, värderingar och personligheter får heller inte 
styra studien då dessa utgör ett hinder för den intersubjektiva testbarheten (Thurén, 2007). 
 
2.4 Kvantitativ ansats 
För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar var det mer lämpligt att använda oss av 
UngDOK som är besvarade av ungdomar snarare än att intervjua personal. Att undersöka 
kvantifierbar data från ungdomar ger oss uppfattning om vilket samband ungdomens 
missbruk och livssituation har. 
 
Thurén (2007) beskriver de kvantitativa metoder vara de vilka omfattar siffror och ting 
som kan räknas och mätas. Han menar att när kvantitativa metoder används är det viktigt 
att lägga vikt vid reliabilitet och validitet. Reliabilitet dvs. tillförlitligheten bygger på att 
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mätningar har gjorts på ett riktigt sätt. Det kan i vårt fall innebära att UngDOK-manualen 
är korrekt följd av personal gentemot ungdomen, att samma frågor ställs till alla samt att 
lika utrymme och alternativ ges till svar för ungdomen. Validitet betyder att 
undersökningen är relevant, att det som vill undersökas har undersökts och ingenting annat 
utöver detta. Validitet och reliabilitet förklaras på ett djupare tillvägagångssätt i senare 
avsnitt. Vid datainsamlingen kan intressant resultat dyka upp som inte ingår i vår tänkta 
undersökning vilket kan leda till en förändring av forskningssyftet (Thurén, 2007). 

Vi valde att använda oss av en kvanititativ ansats då vi vill se mönster och samband och 
inte se till upplevelser och känslor. Då vi ville undersöka ungdomar med alkohol- och/eller 
narkotikaproblematik var det därför mer lämpligt att använda oss av en kvantitativ ansats 
och ta del av UngDOK-materialet för att besvara vår frågeställning så bra som möjligt. Vi 
valde en kvantitativ ansats även för att UngDOK omfattar många ungdomar och 
riskfaktorer vilket ger oss säkrare kunskap om ungdomar med alkohol- och/eller 
narkotikaproblematik. Med en stor andel individer som ingår i undersökningen ökar också 
sannolikheten för att kunna se skillnader i undersökningen och få en mer klarhet (Bryman, 
2011). Det ger oss därför bättre och säkrare resultat än om vi hade använt oss av kvalitativ 
metod och intervjuat personal som arbetar med dessa ungdomar. Vi ansåg därför att en 
kvantitativ ansats är den lämpligaste metoden för att få svar på vårt problemområde och 
frågeställningar.   

Denna studie har haft en tvärsnittsdesign eftersom vi använt oss av kvantifierbar data från 
flera klienter som skrivits in på olika Maria-mottagningar runt om i landet. Med hjälp av 
datan har vi undersökt många olika variabler för att undersöka mönster samt besvara vårt 
syfte och problemområde. Studien har även haft till syfte att finna eventuella skillnader och 
likheter mellan olika variabler vilket är av vikt för en tvärsnittsstudie. Viktigt att ha i 
åtanke är att samband mellan två variabler inte behöver innebära en säker relation utan kan 
snarare vara att det finns en koppling mellan variablerna (Bryman, 2011). 
 
2.4.1 UngDOK 
UngDOK har arbetats fram utifrån ett trestadssamarbete mellan Malmö, Göteborg och 
Stockholms Maria-mottagningar. UngDOK är ett strukturerat frågeformulär riktat mot 
ungdomar med alkohol- och narkotikaproblematik. Det primära syftet med UngDOK som 
strukturerad intervju är att kartlägga ungdomars eventuella problemområden, livssituation 
och behov för att sedan tillsammans med ungdomarna utföra en behandlings- och 
genomförandeplan. Denna manual omfattar kön och ålder och andra administrativa 
uppgifter. Manualen täcker även olika livsområden som behandlingskontakt, boende och 
försörjning, sysselsättning, alkohol, droger och tobak, behandlingshistoria, kriminalitet, 
uppväxt, utsatthet för våld, familj och relationer, fysisk hälsa, psykisk hälsa och avslutande 
frågor. Formuläret kan även användas vid uppföljning och utvärdering av 
behandlingskontakten (Anderberg & Dahlberg, 2013). Intervjuformuläret kan även 
användas vid uppföljning av ungdomens avslutade behandling som underlag för 
mottagningarnas insatser och resultat. Det kan även användas som en utvärdering av den 
behandling vilken genomförs på mottagningarna (Anderberg & Dahlberg, 2013). 

Mottagningarna vilka UngDOK-materialet kommer från är flera öppenvårdsmottagningar 
vilka går under namnet Maria-mottagningar. Öppenvårdsmottagningarna vänder sig till 
ungdomar med alkohol-, narkotika- och annan drogproblematik. Almazidou, Anderberg, 
Borg, Dahlberg, Kainulainen, Nilsson, Saras, & Williamsson (2014) beskriver att Maria-
mottagningarna i Malmö, Göteborg och Stockholm bedrivs i samarbete mellan kommun 
och landstinget eller regionen. I Stockholm är ungdomar upp till 20 års ålder välkomna 
medan de i Göteborg får max vara 21 år. I Malmö kan personer upp till 25 års ålder skrivas 
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in. Mottagningarnas syfte är att arbeta med ungdomar och dess familjer där det finns ett 
missbruk eller risk för utveckling av det. Ungdomarna kan själva uppsöka och ta kontakt 
med mottagningarna samtidigt som mottagningarna kan få ungdomar inskrivna från 
kommuner. Alla nämnda mottagningar erbjuder dygnet-runt-vård för avgiftning och 
abstinens. De erbjuder även psykosocial och medicinsk bedömning gällande alkohol och 
droger, provtagningar, rådgivning, individuella samtal med ungdomen om behandling samt 
rådgivning och samtal för familjen. På Maria-mottagningarna finns även 
Haschavväjningsprogrammet (HAP). Den vanligaste vårdtiden på mottagningarna brukar 
vara mellan 4-6 månader (Almazidou et al. 2014). 

2.5 Tillvägagångssätt och urval 
2.5.1 Instrument 
Datainsamlingen i vår studie var med hjälp av UngDOKs strukturerade intervju i form av 
frågeformulär (se bilaga 1) som sedan förts in i en databas och tillhandahålls av 
institutionen för pedagogik. Vi använde således oss av sekundärdata vilket även leder till 
en sekundäranalys av vår data. Bryman (2011) förklarar att det för studenter kan vara svårt 
att uppfylla samma mängd och kvalitetet på motsvarande data då tid och pengar ofta inte 
finns inom ramen för en examensuppsats. Valet av sekundäranalys som metod ansåg vi 
gynna vår analys och tolkning av vår data då mer tid och fokus kunde läggas på på vår 
redan befintliga data istället för egen insamling av data (Bryman, 2011). UngDOK-
materialet bearbetade vi sedan genom statistikprogrammet Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) där vi analyserade ungdomarnas svar utifrån frågeformuläret och 
kopplade detta till vår teori. Vi använde oss av Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) 
som manual och hjälp för användningen av SPSS då författarna steg för steg beskriver hur 
programmet fungerar. Genom att använda oss av UngDOK får vi ett test som inte bara 
används som ett bedömningsinstrument utan kan användas vid forskning då det är ett 
psykometriskt test vilka ofta är av god kvalité. Sekundärdata innebär också att forskaren 
inte påverkas på samma sätt som denne kan göra vid egna enkäter eller intervjuer (Bryman, 
2011). 
 
2.5.2 Urval 
Urvalet består av ungdomar aktuella vid någon av Maria-mottagningar i Sverige. Dessa 
finns idag i elva svenska städer, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Hässleholm, 
Kristianstad, Kungsbacka, Linköping, Lund, Malmö, Stockholm och Växjö. Urvalet består 
av pojkar och flickor i åldrarna 12 till 26 år, vilka har en alkohol- och/eller 
narkotikaproblematik. Vi har valt att undersöka åldrarna 12 till 26 år då det ser olika ut 
med åldersgränser beroende på vilken Maria-mottagning i landet ungdomarna befinner sig 
på. Totalt fanns det uppgifter inrapporterade till databasen för 2169 stycken ungdomar med 
alkohol- eller narkotikaproblematik, varav 1576 stycken var pojkar och 593 stycken 
flickor, i mars 2017. Sammanlagt finns ett bortfall på 30 stycken ungdomar, 11 flickor och 
19 pojkar. Bortfallet ser dock olika ut beroende på vilken variabel som undersöktes och 
jämfördes. Dessa bortfall presenteras för varje variabel senare i studien. 
 
2.5.3 Operationalisering  
Med operationalisering menar Bryman (2011) är en utformning av mått för de begrepp 
vilka forskaren är intresserad av. Vi valde att fokusera på externa risk- och 
skyddsfaktorerna till exempel familj, skola och kamrater. Externa faktorer är de yttre 
faktorer utanför individen medan de interna däremot består av inre faktorer hos individen 
som exempelvis psykisk ohälsa, svårt att sova, depression, neuropsykiatrisk diagnos etc. Vi 
har i vår studie fått anpassa oss till de variabler UngDOKs formulär använder sig av. 
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Däremot ansåg vi att UngDOKs begrepp och variabler passar bra då de stämmde överens 
med det som tas upp i tidigare forskning.  
 
Då vi var intresserade av att mäta hur allvarligt ungdomars missbruk var i relation till olika 
riskfaktorer valde vi att använda oss av missbruksfrekvensen, d.v.s. hur ofta ungdomarna 
använde sin primärdrog (alkohol och narkotika) de senaste tre månaderna. I UngDOK 
består denna fråga av sex olika svarsalternativ som vi således kodade om till två stycken 
kategorier, låg svårighetsgrad och hög svårighetsgrad. Vi kunde också finna stöd i Johnson 
et al. (2017) som definierar att hög svårighetsgrad omfattar de vilka brukar narkotika flera 
gånger i veckan till dagligen de senaste fyra veckorna. Gällande alkohol menar författarna 
att en problematisk konsumtion är en bedömningsfråga där det inte finns några tydliga 
gränser eller definitioner. Vi valde därför att kategorisera frekvensen de senaste tre 
månaderna till två olika grupper. Vi valde även att fokusera på ungdomarnas primärdrog. 
Den första kategorin kallar vi för låg svårighetsgrad där ungdomarna som ingår brukar sin 
primärdrog en gång i veckan eller mer sällan de senaste tre månaderna. I denna grupp finns 
291 flickor respektive 857 pojkar. Den andra kategorin kallar vi för hög svårighetsgrad 
vilken består av 291 flickor respektive 700 pojkar. Ungdomarna i denna grupp brukar sin 
primärdrog från två dagar i veckan till dagligen. De olika variabler som undersöktes var:  
 

• Kön 
• Ålder 
• Primärdrog  
• Debutålder 
• Frekvens senaste 3 månaderna 
• Placerad i familjehem/institution, ekonomiska problem i uppväxtmiljö, 

alkohol/drogmissbruk i uppväxtmiljö, psykiska eller fysiska problem i 
uppväxtmiljö, misshandel/våld i uppväxtmiljö, stöd av föräldrar 

• Varit utsatt för fysisk, psykisk eller sexuellt våld/övergrepp, dömd och utsatthet för 
brott 

• Umgås med vänner som använder droger/begår brott 
• Sysselsättning, fritidsaktivitet samt skolproblem som påverkat resultat och trivsel 

 
2.5.4 Chi-2 test 
För att undersöka eventuella likheter och skillnader mellan alkohol- och 
narkotikaproblematik i relation till riskfaktorer har vi använt oss av chi-2 test vilket finns i 
SPSS. Vi har då ställt två variabler i så kallade korrelationstabeller mot varandra för att 
undersöka om det finns ett samband mellan dessa variabler eller inte (Bryman, 2011). Ett 
exempel är de två variabler, svårighetsgrad på ungdomarnas alkohol- och 
narkotikaproblematik samt skolproblem. Chi-2 mäter huruvida skillnader mellan två 
variabler är signifikanta och hur stor chans det är att slumpen kan inverka på resultatet. 
Alltså finns det skillnader eller likheter mellan en högre svårighetsgrad och skolproblem 
eller om den konstaterade skillnaden kan bero på slumpen. Om resultatet ska räknas som 
signifikant bör signifikansnivån ligga mellan 0,00-0,05  (Bryman, 2011). Detta eftersom 
det är mellan noll och fem personer av hundra där det finns en risk att resultatet kan vara 
felaktigt om vi utgår från att det finns 100 ungdomar i högriskgruppen. Skulle det däremot 
visa sig att signifikansnivån låg på 0,1 skulle det vara 10 av 100 och därmed inte statistiskt 
säkerställt (Bryman, 2011). 
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2.6 Etiska överväganden 
2.6.1 De forskningsetiska grundkraven 
I en studie är det viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekter som finns. 
Huvudsyftet inom forskning är att ta fram så sann data som möjligt vilket ska bidra till en 
utveckling i samhället och hos individer. Forskare har därför krav på sig när det gäller 
kvalitén på studien, genomförandet och etiska krav så personer som intervjuas eller ingår i 
studien inte far illa på något sätt. Vetenskapsrådet (2017) har formulerat fyra grundkrav 
gällande forskning som består av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menas att forskaren 
ger  information om forskningen samt studiens syfte. Samtyckeskravet handlar om att 
individer vilka deltar eller kommer vara en del av studien ska veta att de själva har rätt att 
bestämma över sin medverkan och de kan när som helst hoppa av om så önskas. 
Individerna som ställer upp på intervjuer eller andra undersökningar kommer med hjälp av 
konfidentialitetskravet att för evigt vara anonyma. Uppgifter som samlats in gällande 
personer kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kommer kunna ta del av 
informationen. Konfidentialitetskravet kan kopplas samman med sekretess och 
offentlighet. Nyttjandekravet behandlar uppgifter och information från individerna vilka 
deltagit i undersökningar i studien, att dessa uppgifter endast får användas inom 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
Genom vår sekundäranalys av data behövdes inte mycket av vår tid ägnas åt de etiska krav 
som ställs inom forskning då UngDOKs data redan granskats. Vi anser att det är omöjligt 
att identifiera en person som svarat på de strukturerade intervjuerna eftersom de är 
anonyma och väldigt många till antal. Vi har däremot granskat Anderberg & Dahlbergs 
(2017) manual för UngDOK där de förklarar de etiska aspekter och överväganden. En 
UngDOK-intervju får inte genomföras utan den unges samtycke, därför informeras 
ungdomen om intervjuns syfte och vad den kommer användas till. Det är viktigt som 
intervjuare att poängtera konfidentialitetskravet vilket menas med att ungdomen förblir 
anonym. För att på bästa sätt uppfylla informationskravet bör skriftlig information kring 
intervjun finnas tillgänglig vid intervjun. Det räcker dock att klienten ger ett muntligt 
samtycke för att intervjun ska kunna genomföras och registreras i databasen. Anderberg & 
Dahlberg (2013) beskriver tyngden av hantering samt förvaring av ifyllda formulär: 

“Intervjuformulär och uttag från databasen rörande enskild person (exempelvis i 
form av en textsammanställning från ett formulär) ska behandlas med aktsamhet och 
med beaktande av gällande sekretessregler. Ifyllda formulär skall förvaras enligt 
gängse journalrutiner.” (Anderberg & Dahlberg, 2013, s. 9). 

 
Vi anser att vår studie uppfyller de etiska forskningskraven då vi använt oss av 
sekundärdata med ett instrument som redan tidigare har god reliabilitet och validitet. 
Med sekundärdata kan vi dessutom inte identifiera någon av ungdomarna (och inte 
läsaren heller) eller komma i konflikt med ungdomarna som rör de etiska kraven eller 
intrång på deras integritet. Det blir dessutom omöjligt för läsaren att identifiera 
ungdomarna då de är ett stort antal samt anonyma. De ungdomar som deltagit har 
godkänt detta på egen hand. Ungdomarna har dessutom fått information och godkänt 
den informationen att deras formulär kommer att användas av andra i forskningssyfte. 
Detta betyder att UngDOK-materialet har uppfyllt samtyckeskravet, informationskravet, 
nyttjandekravet samt konfidentialitets kravet då det är omöjligt att indentifiera någon av 
ungdomarna.    
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2.7 Kvalitetskriterier 
2.7.1 Validitet 
Bryman (2011) förklarar att validitet handlar om ett mått verkligen mäter det begrepp det 
säger sig mäta. Författaren förklarar vidare att det finns olika mått för att mäta validiteten 
och beskriver även kortfattat om dessa. Ytvaliditet handlar om mätinstrumentet lyckats 
fånga begreppet i fråga. Detta är framförallt viktigt då en forskare utvecklar ett nytt 
mätinstrument (Bryman, 2011). Samtidig validitet används då en forskare vet att olika 
exempel skiljer sig åt som är relevant för begreppet. Utifrån detta använder sig forskarna 
av ett kriterium som utmärker dessa skillnader (Bryman, 2011). Samtidig validitet är ett 
mindre avancerat begrepp för att säkra validiteten hos ett instrument vilket handlar om att 
instrumentet måste prövas på en annan grupp (Patel & Davidsson, 2011). Denna gruppen 
måste vara lik den grupp som instrumentet är ämnat för. Resultatet av denna mätning 
måste sedan jämföras med något kriterium vilket utgör exempel för det vi har som mål att 
mäta (Patel & Davidsson, 2011). Prediktiv validitet innebär enligt Bryman (2011) likt 
samtidig validitet förutom att förstnämnda går ut på ett framtida kriterium och samtidig 
validitet använder sig av ett kriterium i nuet. Då forskaren utifrån en teori “bevisar” olika 
hypoteser som är betydelsefulla för begreppet, kallas för begreppsvaliditet. Genom att 
använda andra mått på ett begrepp som tillkommit utifrån ett annat tillvägagångssätt än det 
forskare själv använder går under namnet konvergent validiteten (Bryman, 2011). Ett annat 
begrepp inom validitet är innehållsvaliditet som är ett mindre avancerat begrepp för att 
säkerhetsställa validiteten. Innehållsvaliditet sker genom en  noggrann logisk undersökning 
av instrumentet och dess innehåll som ofta kopplas till de teoretiska perspektiv studien 
utgår från (Patel & Davidsson, 2011).  
 
Olika begrepp vilka är användbara för undersökningen av vårt problemområde och studie 
kommer ofta fram genom litteratursökning och genomgång. Dessa begrepp översätts till 
olika variabler vilka används för att utforma frågor till exempelvis en enkät. Sedan används 
instrumentet till att utföra mätningen så önskad information kan fås fram. 
Innehållsvaliditeten är bra då ett bredd utbud uppkommit gällande det problemområde 
vilket ligger till grund för studien (Patel & Davidsson, 2011). Vidare förklarar Bryman 
(2011) att i det flesta fall görs ingen direkt granskning gällande ett mått för ett begrepp. 
Författaren förklarar även sambandet mellan reliabilitet och validitet, är en mätning inte 
reliabel kan den heller inte vara valid. 
 
2.7.2 Reliabilitet  
Bryman (2011) förklarar att reliabilitet inom kvantitativ ansats handlar om pålitligheten 
bland olika mått och mätningar, om de stämmer överens med varandra. Fortsättningsvis 
menar författaren att begreppet delas in i tre olika faktorer som syftar till om 
mätinstrumentet är reliabelt eller inte. Det första fokuserar på stabiliteten, vilket innebär att 
det resultat som framkommit hos ett visst urval av respondenter inte varierar över tid. Det 
resultat som framkommit ska alltså inte skilja sig i någon större grad från ett år till nästa. 
Den andra betydelsen av reliabilitet handlar om indikationer vilka bildar en skala. 
Huruvida dessa är pålitliga och följaktiga d.v.s. om respondenternas poäng på ena 
indikatorn är relaterade till deras poäng på de andra. Den tredje och sista delen av 
reliabilitet består av interbedömarreliabilitet, som med andra ord innebär en 
överensstämmelse mellan olika granskare. Överensstämmelse kan förklaras med 
överföringen av data till olika kategorier. Dessa kategorier kan betyda olika för de 
inblandade och tolkas därför olika (Bryman, 2011). Detta är dock vanligare att använda sig 
av och pröva vid intervjuer och observationer (Patel & Davidsson, 2011).  
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Inom enkäter är det svårt att kontrollera tillförlitligheten före. Det är därför viktigt att 
försöka få individerna, vilka ska svara på enkäten, att förstå enkäten på samma sätt som 
tänkt. Det är därför viktigt att ge tydliga instruktioner samt att frågorna är väl formulerade 
på ett sätt som är svårt eller inte går att misstolka. Vi kan med andra ord inte förrän efter 
enkätinsamlingen veta om den är reliabel eller inte eftersom det inte är förrän efter vi ser 
om en del svar inte är ifyllda eller om det finns några frågetecken gällande någon fråga. 
Reliabiliteten är med andra ord enligt Patel och Davidsson (2011) tillförlitligheten hos ett 
instrument. Författarna beskriver detta genom att förklara vikten av hur instrumentet står 
emot olika slumpmässiga sorter. Hos ett instrument som är reliabelt, är risken mindre för 
felvärden i mätningar vilket gör att mätningen kan genomföras igen och komma fram till 
samma eller liknande värden (Patel & Davidsson, 2011). 
 
2.7.3 Validitet hos UngDOK 
Dahlberg, Anderberg & Wennberg (2017) har gjort en utvärdering om validiteten och 
reliabilitet av UngDOK som psykometriskt test (bedömningsverktyg). För att kunna 
använda data till individuell bedömning, förbättringsarbete eller organisationsförbättring 
krävs god kvalité. I denna utvärdering har författarna tagit fram kriterier vilka är av vikt att 
uppfylla för att bedömningsverktyget ska ha hög kvalité och god validitet samt reliabilitet. 
De kriterier vilka Dahlberg et al. (2017) tar upp i sin studie som är av vikt i ett 
psykometriskt test är frågeställningar som rör området riskfaktorer. Riskfaktorerna i 
UngDOK är bland annat om ungdomens familjesituation, skolsituation frekvens av 
missbruket, lidande av psykisk ohälsa samt att det finns tidsramar för olika frågor. 
Samtliga kriterier ingår i UngDOK och samtliga kriterier förutom tidsramen vilken 
indikerar på livslång problematik visade på ett konsekvent resultat. De tidsramar vilka 
ingår i UngDOK följer rekommendationerna, “senaste 30 dagarna”, “senaste tre 
månaderna” och “någon gång i livet”. En anledning till att de två första tidssramar visade 
på en bättre korrelation än livsaspekten menar författarna kan vara att ungdomarna 
refererar till ett pågående problem vilket funnits under en tid men inte genom livet. Vidare 
påpekar Dahlberg et al. (2017) ytterligare reliabilitets- och validitetsaspekt vilken ingår i 
UngDOK är att frågor och svar ställs på ett sätt som är konkreta och förståeliga för 
ungdomen. Variablerna i det psykometriska testet är av både teoretisk och empirisk 
kunskap vilket gör datan användbar för både praktiker och forskare. Att ha i beaktning i 
bedömningen som praktiker och forskare kan vara ungdomars svar om alkohol- och 
narkotikaanvändning eftersom de finner frågan mindre betydelsefull då de inte anser sig ha 
någon alkohol- eller narkotikaproblematik. Även föräldrars involvering kan påverka svaren 
negativt. 
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3 Reslutat 
I följande avsnitt kommer resultaten vilka vi genom vår bearbetning samt analys kommit 
fram till. Först presenteras en kort översikt för ungdomarna som ingår i grupperna låg 
respektive hög svårighetsgrad, följt av en presentation av ungdomars primärdrog. Vidare 
presenteras låg respektive hög svårighetsgrad följt av könsskillnader i låg svårighetsgrad 
samt könsskillnader i hög svårighetsgrad. 
 
Tabell 1. Flickor resp. pojkar i de två olika svårighetsgrupperna fördelat procentuellt.  
 Låg 

svårighetsgrad 
N=1148 

Hög  
svårighetsgrad 

 N=991 

TOTALT 
 N=2139 

Flickor  25  29  27 

Pojkar  75  71  73 

TOTALT  100 100  100 

 
Vårt datamaterial består av uppgifter från 2139 ungdomar varav 27 % är flickor och 73 % 
är pojkar. I gruppen med låg svårighetsgrad finns 1519 ungdomar där 25 % är flickor och 
75 % är pojkar. I hög svårighetsgrad finns 991 ungdomar varav 29 % flickor respektive 71 
% pojkar. 
  
3.1 Primärdrog 
 
Tabell 2. Ungdomars primärdrog utifrån svårighetsgrad fördelat på kön procentuellt. 
 Låg 

svårighetsgrad 
Låg 

svårighetsgrad 
Hög 

svårighetsgrad 
Hög 

svårighetsgrad 
      N=2139 

             Flickor                Pojkar               Flickor               Pojkar   

Alkohol 22 12 23 8 295 

Andra medel 2 2 4 4 61 

Cannabis 68 81 63 83 1656 

Övrig narkotika* 8 5 10 5 127 

Totalt 100 100 100 100 2139 
*Övrig narkotika= Amfetamin, Kokain, Ecstasy, LSD, Heroin, Metadon, Buprenorfin/Suboxone, GHB, 
Sniffninf/Lösningsmedel, Bensodiazepiner/andra lugnande medel, Opiater/Andra smärtstillande medel, 
Anabola androgena steroider.  
 
I tabell 2 presenteras ungdomarnas primärdrog fördelat på låg svårighetsgrad flickor och 
pojkar, respektive hög svårighetsgrad flickor och pojkar. Primärdrogen som är 
dominerande är cannabis. Av 2139 ungdomarna är det 1656 stycken som uppgett cannabis 
som sin primärdrog. Mellan svårighetsgraderna finner vi inga stora skillnader däremot 
finns skillnader mellan könen. 68 % av flickorna i låg svårighetsgrad har uppgett cannabis 
som sin primärdrog och 81 % av pojkarna. 63 % av flickorna i hög svårighetsgrad har 
uppgett cannabis som primärdrog respektive 83 % av pojkarna d.v.s. en högre procent 
pojkar i hög svårighetsgrad uppger cannabis som primärdrog jämfört med låg 
svårighetsgrad. Den näst dominerande primärdrogen är alkohol. 295 stycken ungdomar har 
uppgett alkohol som sin primärdrog. Av flickor i låg svårighetsgrad har 22 % angett 
alkohol som sin primärdrog och 12 % av pojkarna. Av pojkar i hög svårighetsgrad har 8 % 
uppgett alkohol som sin primärdrog. Av flickorna i hög svårighetsgrad har 23 % alkohol 
som sin primärdrog. Efter alkohol hamnar andra medel där 61 ungdomar har uppgett detta 
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som sin primärdrog. I låg svårighetsgrad har 2 % flickor samt 2 % av pojkarna uppgett 
andra medel som sin primärdrog. I hög svårighetsgrad har 4 % av flickorna i hög angett 
andra medel som sin primärdrog, detsamma gäller pojkarna i hög svårighetsgrad (4 %). 
Gällande övrig narkotika har 8 % av flickorna i låg svårighetsgrupp respektive 5 % av 
pojkarna i låg svårighetsgrad angett någon annan typ av narkotika som sin primärdrog. I 
hög svårighetsgrad har 10 % av flickorna respektive 5 % av pojkarna angett något annat 
narkotika preparat som sin primärdrog. Debutåldern skiljer sig inte mycket åt vad gäller 
respektive svårighetsgrupp, samt mellan flickor och pojkar. Ungdomarna med hög 
svårighetsgrad var debutåldern strax under 15 år medan låg svårighetsgrad var strax över 
15 år.  
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3.2 Skillnader och likheter mellan låg svårighetsgrad och hög 
svårighetsgrad 
 
Tabell 3. Analyserade variabler för ungdomar i låg respektive hög riskgrupp, fördelade procentuellt 

 
 
3.2.1 Uppväxtmiljö 
I tabell 3 kan vi i kategorin uppväxtmiljö se att det finns både signfikanta skillnader och 
likheter mellan grupperna låg och hög svårighetsgrad. Det finns likheter mellan 
missbrukets svårighetsgrad när det kommer till ungdomar vilka varit placerade i 
familjehem eller på institution. 17 % av ungdomarna både i låg och hög svårighetsgrad 
uppger att de någongång varit placerade i familjehem eller på institution. I hög 
svårighetsgrad ser vi att ungdomarna är mer belastade med riskfaktorer som ekonomiska 
problem, att missbruk förekommit, psykiska problem samt våld i uppväxtmiljön. Det 
skiljer sig i snitt 10 % för varje riskfaktor svårighetsgrupperna emellan där hög 
svårighetsgrad står för den högre procenten. Vad gäller stöd av föräldrar uppger större 
delen av ungdomarna i båda grupperna att stöd finns, 89 % av ungdomarna i låg 
svårighetsgrad respektive 88 % i hög svårighetsgrad. Det finns därmed ingen signfikant 
skillnad gällande denna riskfaktor.  
 
3.2.2 Skola och kamratrelationer 
Under kategorin skola och relationer i tabell 3 finns signifikanta skillnader mellan 
svårighetsgrupperna. När det kommer till problem i skolan svarade 70 % av ungdomarna i 
hög svårighetsgrad att de hade någon form av problem i skolan. 57 % av ungdomarna i låg 
svårighetsgrad svarade att de hade någon form av problem i skolan. Vad gäller variabeln 
”vänner som tar droger” finns signifikanta skillnader mellan missbrukets svårighetsgrad 

 Låg 
svårighetsgrad  

Hög 
svårighetsgrad 

Totalt P N 

 N=1619 N=620 2139   
Uppväxtmiljö      
Placerad på 
familjehem/institution 

17 17 17 NS 2114 

Ekonomiska problem i 
uppväxtmiljö 

21 32 26 * 2065 

Missbruk i uppväxtmiljö 27 37 32 * 2085 
Psykiska problem i uppväxtmiljö 28 37 32 * 2056 
Våld i uppväxtmiljö 19 29 23 * 2063 
Stöd av föräldrar 89 88 89 NS 2077 
Skola och relationer      
Problem i skolan 57 70 63 * 2106 
Vänner som tar droger 56 77 66 * 2100 
Vänner som begår brott 24 42 33 * 2079 
Fritidsaktivitet 47 35 42 * 2128 
Sysselsättning 89 78 84 * 2128 
Alkohol och narkotika      
Blandmissbruk 21 42 27 * 2016 
Utsatthet för våld och brott      
Fysiskt 39 52 45 * 2072 
Psykiskt 31 43 37 * 2062 
Sexuellt 8 14 11 * 2049 
Utsatt för brott 43 55 48 * 2084 
Dömd för brott 32 38 35 NS 2055 
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där 77 % av ungdomar med hög svårighetsgrad respektive 56 % av ungdomarna med låg 
svårighetsgrad umgås med vänner som tar droger. När det kommer till variablen ”vänner 
som begår brott” har 42 % av ungdomarna med hög svårighetsgrad vänner som begår brott 
motsvarande 24 % av ungdomarna med låg svårighetsgrad. Vad gäller fritidsaktiviteter 
finns en signifikant skillnad där 35 % av ungdomarna med hög svårighetsgrad och 47 % 
med låg svårighetsgrad har någon form av fritidsaktivitet. Även under variablen 
sysselsättning finns en signifikant skillnad, 78 % av ungdomarna med hög svårighetsgrad 
och 89 % med låg svårighetsgrad har någon form av sysselsättning. 
 
3.2.3 Alkohol och narkotika 
I tabell 2 redogörs för ungdomars primärdrog i låg respektive hög svårighetsgrad. Utöver 
deras primärdrog visar det sig i tabell 3 att 42 % av ungdomarna i hög svårighetsgrad har 
ett blandmissbruk. I låg svårighetsgrad uppger 21 % av ungdomarna att de har ett 
blandmissbruk. Det finns därför signifikanta skillnader mellan låg och hög svårighetsgrad 
gällande blandmissbruk.  
 
3.2.4 Utsatthet för våld och brott  
Det finns signfikanta skillnader mellan låg och hög svårighetsgrad gällande att ha varit 
utsatt för fysiskt och psykiskt våld. 39 % av ungdomarna med låg svårighetsgrad uppger att 
de varit utsatta för fysiskt våld jämfört med 52 % av ungdomarna med hög svårighetsgrad. 
Siffrorna minskar när det kommer till psykiskt våld men det finns fortfarande en signfikant 
skillnad. I låg svårighetsgrad uppger 31 % att de någon gång utsatts för psykiskt våld 
medan 43 % av ungdomarna i hög svårighetsgrad uppger detta. Den största skillnaden 
mellan grupperna, vilken även är signifikant, finner vi i riskfaktorn utsatthet för sexuellt 
våld/brott. Gruppen med hög svårighetsgrad hade närmre dubbelt så hög procentsats (14 
%) än vad låg svårighetsgrad hade (8 %). Att vara utsatt för brott finns det en signifikant 
skillnad mellan låg och hög svårighetsgrad. 55 % i hög svårighetsgrad har någongång varit 
utsatt för brott medan 43 % har varit det i låg svårighetsgrad. Tabell 3 visar även att det 
finns likheter hos ungdomarna i låg svårighetsgrad och hög svårighetsgrad gällande dömd 
för brott. I hög svårighetsgrad är 38% dömd för något brott mosvarande 32 % i låg 
svårighetsgrad.  
 
3.2.5 Sammanfattning 
Tabell 3 visar på signfikanta skillnader i 14 av de 17 olika variablerna.  I 12 av dessa 14 
variabler står gruppen hög svårighetsgrad för en högre belastning. Tabell 3 visar även på 
en del likheter gällande missbrukets svårighetsgrad i relation till riskfaktorer. I 3 av 17 
variabler finns likheter mellan låg och hög svårighetsgrad. Dessa likheter finner vi i 
variablerna ”Placerad på familjehem/institution” där procenten ser lika ut hos båda 
grupperna, ”Stöd av föräldrar” där låg svårighetsgrad står för den högre andelen samt 
”Dömd för brott” där hög svårighetsgrad står för den högre procenten.  
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3.3 Könsskillnader och likheter i låg svårighetsgrad 
 
Tabell 4. Analyserde variabler för ungdomar i låg svårighetsgrad totalt och fördelade på kön procentuell.  

 
 
3.3.1 Uppväxtmiljö 
Gällande uppväxtmiljö finner vi lika många signifikanta skillnader mellan pojkar och 
flickor som det finns likheter. Det finns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor 
i faktorerna ”Placerad på familjehem/institution” och ”Ekonomiska problem i 
uppväxtmiljö”.  Det finns däremot signifikanta könsskillnader när det kommer till 
”Missbruk i uppväxtmiljö”, ”Psykiska problem i uppväxtmiljö” samt ”Våld i uppväxt 
miljö” där flickorna står för en mer problematiskt uppväxtmiljö. Det finns ingen signfikant 
könsskillnad av att ha stöd från föräldrarna.  
 
3.3.2 Skola och kamratrelationer 
”Problem i skolan” visar på signfikanta skillnader mellan pojkar och flickor, där flickorna 
står för en högre procentuell andel, 68 % respektive 53 %. Det finns likheter mellan könen 
gällande att umgås med vänner som tar droger och umgås med vänner som begår brott. 57 
% av flickorna uppger att de umgås med vänner som tar droger respektive 55 % av 
pojkarna. Av flickorna är det 28 % som umgås med vänner som begår brott i jämförelse 
med pojkarna där 23 % uppger att de umgås med vänner som begår brott. Pojkarna står för 
en större andel när det kommer till ”Fritidsaktivitet”. 51 % av pojkarna har en 
fritidsaktivitet jämfört med 36 % av flickorna. Det visar sig även att det finns en signifikant 
skillnad könen emellan angående denna variabel. Att ha en sysselsättning visade det sig 
däremot att det finns likheter mellan pojkar och flickor, 87 % av flickorna uppger att de har 
en sysselsättning respektive 90 % av pojkarna. 
 

 Flickor Pojkar Totalt P N 

 N=291 N=857 N=1148   
Uppväxtmiljö      
Placerad på 
familjehem/institution 

21 16 17 NS 1137 

Ekonomiska problem i 
uppväxtmiljö 

27 19 21 NS 1106 

Missbruk i uppväxtmiljö 38 23 27 * 1119 
Psykiska problem i 
uppväxtmiljö 

45 22 28 * 1101 

Våld i uppväxtmiljö 30 15 19 * 1104 
Stöd av föräldrar 87 90 89 NS 1114 
Skola och kamratrelationer      
Problem i skolan 68 53 57 * 1127 
Vänner som tar droger 57 55 56 NS 1126 
Vänner som begår brott 28 23 24 NS 1118 
Fritidsaktivitet 36 51 47 * 1142 
Sysselsättning 87 90 90 NS 1142 
Alkohol och narkotika      
Blandmissbruk 36 51 47 * 1142 
Utsatthet för våld och brott      
Fysiskt 41 38 39 NS 1114 
Psykiskt 48 25 31 * 1107 
Sexuellt 25 1 8 * 1099 
Utsatt för brott 44 43 43 NS 1117 
Dömd för brott 22 35 32 * 1103 
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3.3.3 Alkohol och narkotika 
Procentuellt har större delen av pojkarna (51 %) ett blandmissbruk jämfört med 36 % av 
flickorna. I tabell 4 visar det även sig att det finns signfikanta skillnader mellan pojkar och 
flickor avseende detta.  
 
3.3.4 Utsatthet för våld och brott 
Av tabell 4 framgår det att det inte finns signfikanta skillnader mellan pojkar och flickor 
vad gäller att ha varit utsatt för fysiskt våld. Däremot finns det signfikanta skillnader när 
det gäller ”Psykiskt våld” där flickorna står för en högre procentuellt del, 48 % av flickorna 
uppger att de någon gång varit utsatta för psykiskt våld medan 25 % av pojkarna uppger 
detta. Den största skillnaden under kategorin ”Utsatt för våld och brott” finner vi i 
variabeln ”Utsatt för sexuellt våld/brott” där flickorna står för den största andelen, 25 % av 
flickorna respektive 1 % av pojkarna uppger att de varit utsatta för sexuellt våld/brott. Det 
finns likheter könen emellan vad gäller ”Utsatt för brott” 43 % av pojkarna uppger att de 
varit utsatta för brott respektive 44 % av flickorna. Däremot finns det en signfikant 
könsskillnad när det kommer till att vara dömd för brott där pojkarna representerar större 
delen, 35 % respektive 22 %.  
 
3.3.5 Sammanfattning 
I låg svårighetsgrad finner vi en del skillnader men även likheter mellan pojkar och flickor. 
I tabell 4 visar det sig att det finns signfikanta skillnader mellan könen i 9 av 17 variabler. I 
merparten, 6 av 9 variabler, har flickorna en högre procentuell siffra i jämförelse med 
pojkarna. Däremot är det viktigt att nämna att pojkarna svarar för högre siffror vad gäller 
”Fritidsaktivitet” och att det i sin tur inte behöver vara en riskfaktorer i sig att inneha en 
fritidsaktivitet. Tabell 4 visar även på likheter mellan pojkar och flickor, i 8 av 17 
variabler.  Flickorna svarar för högre procent i 6 av de 8 variablerna. I variablerna ”Stöd av 
föräldrar” och ”sysselsättning” står pojkarna för en högre procent. Procentskillnaden är 
som störst i ”Ekonomiska problem i uppväxtmiljön” och det skiljer sig 8 % mellan pojkar 
och flickor, dvs. det finns därför inte signfikinata skillnader i dessa 8 variabler.  
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3.4 Könsskillnader och likheter i hög svårighetsgrad  
 
Tabell 5. Analyserde variabler för ungdomar i hög svårighetsgrad totalt och fördelade på kön procentuell.  

 
3.4.1 Uppväxtmiljö 
I tabell 5 kan vi se att det finns likheter mellan pojkar och flickor gällande att någon gång 
varit placerad i familjehem eller på institution, 17 % i vardera grupp uppger att de någon 
gång varit placerade. Flickorna visade på en högre procent gällande ekonomiska problem i 
sin uppväxt (38 %), däremot är skiljer det sig inte mycket mellan flickorna och pojkarna, 
där 29 % av pojkarna uppger att de förekommit ekonomiska problem i deras uppväxtmiljö. 
Tabell 4 visar på att det finns signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor om det 
förekommit missbruksproblematik, våld och/eller psykiska problem i uppväxtmiljön, samt 
om stöd av föräldrar finns. Av flickorna har större procent uppgett att en 
missbruksproblematik har förekommit (48 %), psykiska problem (49 %) samt att våld 
funnnits i uppväxtmiljön (41 %) jämfört med pojkarna. Gällande variabeln ”Stöd av 
föräldrar” uppger 90 % av pojkarna att föräldrarna är ett stöd medan 81 % av flickorna 
upplever att stöd finns av föräldrarna. Det finns en signifikant skillnad mellan pojkar och 
flickor i detta avseende.  
 
3.4.2 Skola och kamratrelationer 
I tabell 4 under kategorin ”Skola och kamratrelationer” visar variabeln ”Problem i skolan” 
på signifikanta skillnade mellan pojkar och flickor. 76 % av flickorna uppger att de har 
problem i skolan jämfört med 67 % av pojkarna. Det finns likheter mellan flickor och 
pojkar när det kommer till att umgås med vänner som tar droger, 75 % av flickorna 
respektive 78 % av pojkarna uppger detta. Det finns även likheter vad gäller variabeln 
”Umgås med vänner som begår brott” där pojkarna står för den största andelen (44 %) 
jämfört med flickorna (39 %). Det finns en signfikant skillnad när det kommer till att ha en 
fritidsaktivitet. 38 % av pojkarna uppger att de har en fritidsaktivitet medan 27 % av 

 Flickor Pojkar Totalt P N 

 N=291 N=700 N=991   
Uppväxtmiljö      
Placerad på 
familjehem/institution 

17 17 17 NS 977 

Ekonomiska problem i 
uppväxtmiljö 

38 29 32 NS 959 

Missbruk i uppväxtmiljö 48 32 37 * 966 
Psykiska problem i 
uppväxtmiljö 

49 32 37 * 955 

Våld i uppväxtmiljö 41 24 29 * 959 
Stöd av föräldrar 81 90 88 * 963 
Skola och kamratrelationer      
Problem i skolan 76 67 70 * 979 
Vänner som tar droger 75 78 77 NS 974 
Vänner som begår brott 39 44 42 NS 961 
Fritidsaktivitet 27 38 35 * 986 
Sysselsättning 79 78 78 NS 986 
Alkohol och narkotika      
Blandmissbruk 41 36 37 NS 951 
Utsatthet för våld och brott      
Fysiskt 59 50 52 NS 958 
Psykiskt 64 34 43 * 955 
Sexuellt 40 3 14 * 950 
Utsatt för brott 58 53 55 NS 967 
Dömd för brott 23 44 38 * 952 
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flickorna har det. Att ha en sysselsättning finns det däremot likheter mellan pojkar och 
flickor, där 79 % av pojkarna uppger att de har en sysselsättning respektive 78 % av 
flickorna.  
 
3.4.3 Alkohol och narkotika 
I tabell 2 redogörs för ungdomars primärdrog med låg respektive hög svårighetsgrad. 
Utöver deras primärdrog visar det sig i tabell 5 att det inte finns signifikanta skillnader 
mellan pojkar respektive flickor i hög svårighetsgrad att ett blandmissbruk förekommer. 41 
% av flickorna uppger att ett blandmissbruk finns medan 36 % av pojkarna uppger att ett 
blandmissbruk förekommer. 
 
3.4.4 Utsatthet för våld och brott 
Under kategorin ”Utsatthet för våld och brott” finns en del likheter och skillnader. Den 
första likheten finner vi under variabeln ”Utsatt för fysiskt våld” där 59 % av flickorna 
respektive 50 % av pojkarna uppger att de någon gång varit utsatta för fysiskt våld. 
Gällande psykiskt våld ökar siffrorna hos flickorna och en minskning kan ses hos pojkarna. 
64 % av flickorna har någon gång utsatts för psykiskt våld jämfört 34 % av pojkarna och 
det finns därför en signifikant skillnad. Den största skillnaden finns däremot under 
variabeln ”Sexuellt våld/brott” där flickorna står för den största andelen (40 %) jämfört 
med killarna där 3 % någon gång utsatts för sexuellt våld/brott. Det finns likheter mellan 
pojkar och flickor när det kommer till att ha varit utsatt för brott, 58 % av flickorna 
respektive 53 % av pojkarna uppger att de någon gång varit utsatta för brott. Det finns 
däremot en signfikant skillnad gällande variabeln ”Dömd för brott” där pojkarna står för en 
dubbelt så hög procent. 44 % av pojkarna uppger att de någon gång dömts för ett brott 
jämför med 23 % av flickorna.  
 
3.4.5 Sammanfattning  
Tabell 5 visar på både signfikanta skillnader samt likheter mellan pojkar och flickor med 
hög svårighetsgrad. I 9 av 17 variabler finns signifikanta skillnader i 6 av dessa 9 svarar 
flickor för en högre procentuell andel. Pojkarna står dock för en högre procentuell andel i 
variabeln ”Fritidsaktivitet” jämfört med flickorna. I tabell 5 visar även på en del likheter 
mellan pojkar och flickor. I 8 av 17 variabler finns det likheter, även om flickorna står för 
den största procentuella andelen i 5 av dessa 8 variabler. I ” Vänner som tar droger” och 
”Vänner som begår brott” står pojkar för den större procentuella siffran medan det inte 
finns några procentuella skillnader i att ha varit placerad i familjehem eller på institution.  
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4 Diskussion 
I detta avsnitt har vi för avsikt att föra en diskussion kring studiens metod, resultat samt 
avsluta med slutsatser och implikationer vilka kan dras från denna uppsats. I 
metoddiskussionen kommer vi presentera hur val av metod kom till för att besvara vårt 
syfte och våra frågeställningar på ett tillfredställande sätt. Resultatdiskussionen kommer 
disponeras likt resultat och tidigare forskning med avsikt att presentera skillnader mellan 
hög svårighetsgrad och låg svårighetsgrad samt könsskillnader i riskfaktorer hos gruppen 
med hög svårighetsgrad. Vi kommer att ha i avsikt att väva samman tidigare forskning med 
det resultat vilket studien presenterar.  
 
4.1 Metoddiskussion  
Metoden som användes för att besvara vårt syfte och frågeställningar var av kvantitativ 
ansats med en tvärsnittsdesign. Eftersom vi har haft som utgångspunkt att undersöka 
eventuella samband mellan ungdomars med alkohol- och narkotikaproblematik och 
riskfaktorer samt könsskillnader i gruppen hög svårighetsgrad har metoden gett ett mer 
tillfredsställande resultat. Vi har lyckats identifiera skillnader mellan svårighetsgrupperna 
samt könen emellan i gruppen hög svårighetsgrad.  
 
En kvantitativ metod har varit till fördel i denna studie då vi har haft till syfte att göra 
studien så generaliserbar som möjligt på gruppen ungdomar med alkohol- och 
narkotikaproblematik. Med UngDOK-materialet som psykometrisk bedömningsverktyg 
har vi fått omfattande data på målgruppen vilket underlättat applicering av teori på den 
undersökta målgruppen. Vid ett val av annan metod hade det inte varit möjligt att uppnå 
studiens syfte och få tillfredsställande resultat utifrån frågeställningen på grund av 
tidsramen för denna studie. 
 
Det är viktigt att ha i beaktning att UngDOK-materialet svarar för 2139 ungdomar vilka är 
inskrivna på Maria-mottagningar för alkohol- och narkotikaproblematik och är endast en 
liten del av de ungdomar med denna problematik i Sverige. Däremot har ofta materialet i 
sekundärdata god kvalité. Dahlberg et al. (2017) understryker detta i sin validitet- och 
realibitetsstudie där UngDOK bedöms vara av god kvalité. Frågorna ställs konkret och 
förståeligt för ungdomen samt att variablerna i det psykometriska bedömningsverktyget 
både är av teoretisk och  empirisk kunskap vilket är av tyngd för både forskare och 
praktiker (Dahlberg et al., 2017).  
 
Vad som däremot var problematiskt med sekundäranalys var att vi inte var bekanta med 
materialet och det därför krävdes tid att läsa oss in på detta. Vi hade inte heller kontroll 
över kvaliteten på de data vilka samlats in genom UngDOK. Detta kan bland annat 
förklaras genom att insamlingen av data genom UngDOK inte har till samma syfte som 
oss. Dess syfte är att kartlägga klienters alkohol- och narkotikaproblematik samt olika 
levnadsförhållande för att kunna göra en god behandling och uppföljningsplanering. Vårt 
syfte var däremot att se olika samband mellan alkohol- och narkotikaproblematik med risk- 
och skyddsfaktorer samt om det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor. Det kan 
därför saknas viktiga variabler som kunde komma att påverka olika sambandsmönster 
(Bryman, 2011). Däremot anser vi att det inte saknas några viktiga variabler som påverkar 
vår studie. Dock kan vi inte, innan vi gjort oss bekanta med materialet, veta om viktiga 
variabler som till exempel ”umgås med vänner som tar droger” eller ”missbruk i 
uppväxtmiljö” finns med.   
 



  
 

29 

Det syfte och de frågeställningar vi hade lämpade sig UngDOK materialet väl då materialet 
erbjuder respondenternas egna uppgifter. Genom ungdomarnas uppgifter var det lättare att 
försöka skapa en verklig bild utifrån syftet. Materialet erbjuder svar kring viktiga 
livsområden, externa riskfaktorer och könsskillnader. UngDOK är ett 
inskrivningsinstrument  och genomförs endast vid ett tillfälle. Det är därför viktigt att ha i 
beaktning att olika omständigheter kan ha påverkat ungdomarna att undanhålla information 
kring sin livssituation. I bearbetning av datamaterialet har vi använt statistikprogrammet 
SPSS. Innan studien hade vi inte mycket förkunskaper kring programmet vilket ledde till 
att mycket tid fick läggas på skapa en förståelse för de olika funktioner i programmet vilka 
var nödvändiga för denna studie. Därefter fick mycket tid läggas på databearbetning och 
analys. Vår förhoppning är att mätningarna är gjorda korrekt och kan replikeras.  
 
Med tanke på det intressanta resultat vi fått fram i vår studie gällande könsskillnader, har vi 
nu i efterhand tänkt att det vore bra och intressant om vi även utgått från ett 
genusperspektiv som teoretisk utgångspunkt. Vi anser dock att teorin risk- och 
skyddsfaktorer bidrar med förklaringsmöjligheter till vårt resultat.  
 
4.2 Resultatdiskussion 
Resultaten visar på att det finns signifikanta skillnader mellan missbrukets svårighetsgrad 
gällande olika riskfaktorer. I merparten av de undersökta variablerna (14 av 17 stycken) 
fanns det signfikanta skillnader gällande missbrukets svårighetsgrad. I 3 av 17 variabler 
fanns det likheter svårighetsgraderna emellan. Resultat visade att det finns en del 
signifikanta könsskillnader, i gruppen låg svårighetsgrad gällde det för 9 av 17 variabler. 
Det finns även en del likheter mellan könen i 8 av 17 variabler. I gruppen hög 
svårighetsgrad finns det signifikanta skillnader mellan könen. I 9 av 17 faktorer finns en 
skillnad medan det i 8 av 17 faktorer finns likheter.  
 
4.2.1 Primärdrog 
Resultatet visar på att cannabis är den vanligaste primärdrogen bland ungdomar. I studiens 
tidigare forskning samt i bakgrunden visade det sig att de ungdomar vilka någon gång 
provat narkotika, var cannabis den vanligaste drogen (Gripe, 2016). Efter cannabis 
hamnade spice och därefter andra narkotikaklassade preparat. Problematiskt här blir att 
Gripe (2016) har undersökt narkotikaklassade preparat, d.v.s. inte alkohol medan vi även 
har med alkohol i vår studie samt att vi valt att undersöka ungdomars primärdrog. Det finns 
däremot inte några direkt större skillnader mellan låg och hög svårighetsgrad gällande 
cannabis som primärdrog.  
 
4.2.2 Skillnader och likheter mellan låg och hög svårighetsgrad 
4.2.2.1 Uppväxtmiljö 
Resultatet visar på att det finns signifikanta skillnader mellan låg- och hög svårighetsgrad 
gällande uppväxtmiljön. De ungdomar vilka haft ekonomiska problem, missbruk, psykiska 
problem samt våld i sin uppväxtmiljö tenderar att hamna i hög svårighetsgrad d.v.s. en 
högre missbruksfrekvens. Tidigare forskning visar på att det finns samband mellan 
ekonomiska-, psykiska-, fysiska- och missbrukproblem i uppväxtmiljö. Däremot råder det 
skillnader menar Anderberg och Dahlberg (2017) mellan pojkar och flickor angående 
dessa riskfaktorer vilket vi presenterar senare under avsnittet könsskillnader. Hawkins et 
al. (1992) menar på att den största riskfaktorn för att hamna i ett alkohol- och/eller 
narkotikamissbruk i ungdomsåren finns bland annat hos barn vilka utsatts för dåliga 
uppfostringsstrategier eller att en dålig sammanhållning finns hos familjen. Sundell (2008) 
menar likt Hawkins et al. (1992) att familjen är den starkaste riskfaktorn när det gäller en 
alkohol- och narkotika utveckling. Författarna menar även att familjen spelar stor roll för 
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barn och ungdomars framtid. Utsätts barn för dålig uppfostran, att föräldrarna tar avstånd, 
att barn inte får eller känner någon värme från vårdnadshavare kan detta leda till en 
framtida utveckling av alkohol och narkotikamissbruk (Hawkins et al., 1992; Nation & 
Heflinger, 2006; Audrey et al., 2005; Velleman et al., 2005). 
 
Resultatet visade på att det inte finns någon signifikant skillnad mellan låg och hög 
svårighetsgrad när det kommer till stöd av föräldrar, det är många ungdomar både i låg och 
hög svårighetsgrad som känner stöd från föräldrar. Att så många ungdomar har stöd av 
föräldrarna är positivt. Tidigare forskning menar på att familjen har en stor påverkan hos 
barn och ungdomar (Andershed & Andershed, 2009; Hawkins et al., 1992; Nation & 
Heflinger, 2006; Audrey et al., 2005). Det blir därför inte förvånande att siffrorna är så 
höga i denna variabel. Dock blir det intressant att ungdomar utvecklar ett missbruk trots att 
ett stöd av föräldrarna finns. Däremot har skolan och kamrater stor påverkan hos ungdomar 
vad gäller alkohol och narkotika missbruk. (Nation & Heflinger, 2005; von Sydow et al., 
2002; Stone et al., 2012). Skolan och kamraterna är en större riskfaktor än föräldrarna när 
ungdomar börjar skolan (Sundell, 2009; Kadesjö, 2009; Andershed & Andershed, 2009). 
Att kamrater och umgänge spelar stor roll för ungdomar under den tid de går i skolan och 
under tonåren kan förklara varför ungdomar utvecklar en alkohol- och/eller 
narkotikaproblematik trots att stöd av föräldrar finns.  
 
Hos ungdomar som varit placerade på familjehem eller institution fanns ingen signifikant 
skillnad mellan låg och hög svårighetsgrad. I tidigare forskning visade det sig att det fanns 
en ökning gällande narkotikamissbruk hos ungdomar vilka varit placerade på institution 
(SBU, 2016). En del ungdomar vilka varit placerade på en institution inledde även ett 
missbruk efter vistelsen. Utvärderingen visar även att det finns lite stöd för goda resultat av 
institutionsvistelse (SBU, 2016). Att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 
svårighetsgrupperna kan ha att göra med att de ungdomar vilka varit placerade på 
familjehem eller institution i låg svårighetsgrad har haft en positiv vistelse och därmed en 
minskad konsumtion medan de i hög svårighetsgrad tvärtom haft en sämre upplevelse av 
familjehem eller institution och därmed har en högre konsumtion.  
 
4.2.2.2 Skola och kamratrelationer 
Resultatet visar på att det finns signifikanta skillnader mellan låg och hög svårighetsgrad 
när det gäller skola och kamratrelationer hos ungdomen. Det visade sig att större andel i 
hög svårighetsgrad haft problem i skolan (70%) har vänner som tar droger (77%) samt 
vänner som begår brott (42%). I låg svårighetsgrad ser siffrorna lägre ut. Dock har mer än 
hälften, 57%, av de i låg svårighetsgrad haft problem i skolan. Av de i låg svårighetsgrad 
umgås 56% med vänner som tar droger och 24% med vänner som begår brott. Resultatet 
visar att dessa riskfaktorer påverkar missbruksfrekvensen d.v.s. har ungdomen problem i 
skolan, vänner som tar droger och/eller vänner som begår brott är risken större att hamna i 
svår svårighetsgrad. 
 
Tidigare forskning visar på att skolmisslyckanden och frekvensen på användningen av 
narkotika går hand i hand (Hawkins et al., 1992; Stone et al., 2006). McCluskey et al. 
(2002) menar på att de ungdomar med en tidig debut av narkotika i tonåren har större risk 
att misslyckas med olika utmaningar ungdomar ställs inför i tonåren som exempelvis 
grundskola och gymnasieskola, vilket även Hawkins et al. (1992) understryker.  I tidigare 
forskning har det visat sig att alkohol- och narkotikaanvändning hos umgängeskretsen är 
en av de starkaste riskfaktorerna hos ungdomen. Hawkins et al. (1992) samt Oesterle et al. 
(2012) menar på att umgängeskretsen är en stark riskfaktor till en fortsatt alkohol- och/eller 
narkotikaanvändning. Antalet vänner ungdomen har som brukar narkotika samt frekvensen 
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av användandet hos vännerna (Nation & Heflinger, 2005; von Sydow et al., 2002) samt 
vännernas inställning till narkotika påverkar alkohol- och narkotikaanvändningen hos 
ungdomarna (Stone et al., 2012).  
 
Har ungdomar däremot en fritidsaktivitet och/eller sysselsättning är chansen större att 
hamna i låg svårighetsgrad d.v.s. lägre frekvens på användningen av sin primärdrog. Av de 
i låg svårighetsgrad har 89% en sysselsättning jämfört med 78% i hög svårighetsgrad. 
Siffrorna sjunker däremot när det gäller fritidsaktivitet där 47% av de i låg svårighetsgrad 
har en fritidsaktivitet jämfört med 35% av ungdomarna i hög svårighetsgrad. Detta kan ha 
att göra med att mer tid läggs åt drogen hos de ungdomar i hög svårighetsgrad jämfört med 
de i låg svårighetsgrad. I tidigare forskning framgår det att en fritidsaktivitet hos ungdomen 
kan hindra en alkohol- och/eller narkotikautveckling (Stone et al., 2012).  
 
Skolan spelar en väldigt viktig roll i preventionsarbetet mot alkohol- och 
narkotikaproblematik, en lyckad skolgång är en stor bidragande faktor att undgå alkohol- 
och narkotikaproblematik. Det finns flera indikationer vilka skolan kan upptäcka för att 
förhindra alkohol- och narkotikaproblematik såsom skolk, uteslutning från den vanliga 
klassen och brist på skolmotivation (Andershed & Andershed, 2010; Kadesjö, 2009; 
Hawkins et al., 1992; McCluskey et al., 2002). Det blir svårt att dra direkta slutsatser att de 
ungdomar vilka har ingått i denna studie har utvecklat en alkohol- och 
narkotikaproblematik på grund av skolproblem. Däremot finns det tydliga samband vilka 
visar att skolproblematik  och alkohol- och narkotikaanvändning går hand i hand. Ännu 
tydligare samband finns bland ungdomarna i gruppen med hög svårighetsgrad. 
 
4.2.2.3 Alkohol och narkotika 
I gruppen hög svårighetsgrad var det betydligt högre procentuell andel som hade ett 
blandmissbruk jämfört med ungdomarna i låg svårighetsgrad. Det är alltså signifikant om 
du innehar ett blandmissbruk att du riskerar en svårare alkohol- och narkotikaproblematik. 
Stone et al. (2012) tar upp ett antal studier vilka visar att ungdomar som brukar marijuana 
två dubblar risken för att använda andra droger. Merparten av de ungdomar vilka innehar 
en hög svårighetsgrad av alkohol- och narkotikaproblematik i vår studie brukar just 
cannabis som primärdrog (se tabell 2). Stone et al. (2012) tar upp studier vilka visar på ett 
samband mellan marijuanabruk och blandmissbruk. Ungdomar med med ett marijuanabruk 
är två gånger mer benägen att använda andra droger än deras vänner vilka inte har ett 
marijuanabruk. Hawkins et al. (1992) tar även upp blandmissbruk i deras studie och menar 
att en tidig debut av narkotika ökar risken för användning av fler och tyngre 
narkotikapreparat. 
 
4.2.2.4 Utsatthet för brott/våld 
Under denna kategorin ”utsatthet för brott” visade resultat att det fanns signifikanta 
skillnader mellan grupperna låg svårighetsgrad och hög svårighetsgrad. En större 
procentuell andel i hög svårighetsgrad har blivit utsatt för brott samt fysiskt, psykiskt och 
sexuellt våld. Det fanns däremot ingen signifikant mellan grupperna vid riskfaktorn dömd 
för brott. Resultaten i denna studie visar att det finns samband mellan 
högre  svårighetsgrad av alkohol- och narkotikaproblematik och utsatt för traumatiska 
händelser. Det är alltså större risk att ungdomen hamnar i hög svårighetsgrad om denne 
utsätts för traumatiska händelser. Spooner (1999) förklarar att de barn/ungdomar vilka 
blivit utsatta för traumatiska händelser i sitt liv så som riskfaktorerna under kategorin 
”utsatthet för brott” höjer risken för att utveckla ett alkohol- och narkotikaproblem.  
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4.2.3 Könsskillnader och likheter 
Resultatet visar på att det finns en del signifikanta skillnader men även likheter mellan 
pojkar och flickor. Vad gäller primärdrog är cannabis störst hos både flickor och pojkar. 
Gripe (2016) menar att frekvensen av cannabis användningen har ökat med åren. Vidare 
menar författaren att det är dubbelt så många pojkar än flickor som använder sig av 
cannabis. Vårt resultat visar däremot på att 83% av pojkarna har cannabis som sin 
primärdrog jämfört med 63% av flickorna i hög svårighetsgrad. Det blir däremot svårt att 
jämföra Gripe (2016) med denna studiens resultat då denna studie mäter ungdomars 
primärdrog de senaste tre månaderna. Däremot är det intressant att det inte skiljer sig så 
pass mycket som framgår i tidigare forskning mellan pojkar och flickor.  
 
Anderberg och Dahlberg (2017) menar på att gapet har minskar när det gäller alkohol- och 
narkotikaanvändning mellan pojkar och flickor i Sverige. Tidigare har pojkar brukat mer 
narkotika samt haft en högre alkoholanvändning. Däremot menar CAN (2017) samt Stone 
et al. (2012) att pojkar dricker mer än flickor. Vårt resultat visar däremot att fler flickor 
(23%) i hög svårighetsgrad har alkohol som sin primärdrog i jämförelse med pojkar (8%). I 
låg svårighetsgrad är det 22% av flickorna som angett alkohol som sin primärdrog 
respektive 12% av pojkarna. Likt Anderberg och Dahlberg (2017) visar vårt resultat på att 
flickor har en högre procentsats i jämförelse med pojkar även när det gäller övrig 
narkotika. Gällande andra medel, finns det ingen skillnad mellan pojkar och flickor. 
Däremot är det oklart vad som ingår i variabeln andra medel. Vår tanke går åt att det kan 
vara bland annat olika nätdroger och andra preparat som inte fått någon egen kategori i 
UngDOKs formulär. 
 
4.2.3.1 Uppväxtmiljö 
Vårt resultat har visat att det finns en del signfikanta skillnader men även likheter mellan 
pojkar och flickor i låg svårighetsgrad och i hög svårighetgrad. Resultat visar att det finns 
en likhet könen emellan vad gäller att ha varit placerad på familjehem eller institution både 
i låg svårighetsgrad och i hög svårighetsgrad. Resultat visar att flickor i större utsträckning 
har varit placerade på familjehem/institution, vilket stämmer överens med tidigare 
forskning då det var större andel flickor som nyligen varit placerade i jämförelse med 
pojkar (Anderberg & Dahlberg, 2017).  
 
Det finns signfikanta skillnader mellan pojkar och flickor i både låg svårighetsgrad och 
hög svårighetsgrad i variabeln ”Missbruk i uppväxtmiljö”. Det är fler flickor i både låg 
svårighetsgrad (38 %) och i hög svårighetsgrad (48 %) som uppgett att en 
missbruksproblematik förekommit i uppväxtmiljön i jämförelse med pojkar. Jalling et al. 
(2017) menar att föräldrars problembeteende påverkar pojkarnas drickande i högre 
utsträckning än vad det gör för flickorna. Anderberg och Dahlberg (2017) förklarar att likt 
vårt resultat är det fler flickor som anger att de har växt upp i problematiska 
uppväxtmiljöer än pojkarna, att ha föräldrar som missbrukar var vanligare hos flickor än 
pojkar. Vårt resultat visar även att fler flickor (45 %) har växt upp med psykiska problem i 
sin uppväxtmiljö än pojkar (22 %) i låg svårighetsgrad. I hög svårighetsgrad finner vi 
också en signifikant könsskillnad gällande ”Psykiska problem i uppväxtmiljön” där 
flickorna står för en högre procent (48 %) än vad pojkarna gör (32 %). Resultat visar på att 
det finns signfikanta könsskillnader angående att uppleva psykiska problem i sin 
uppväxtmiljö där flickorna står för den högre procenten beroende på missbrukets 
svårighetsgrad vilket även Anderberg och Dahlberg (2017) lyfter.  
 
Vad gäller psykiska problem i uppväxtmiljö finns det signifikanta skillnader mellan könen 
i både hög svårighetsgrad och låg svårighetsgrad. Ungdomar i gruppen låg svårighetsgrad 
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fann vi att 45 % av flickorna och 22 % av pojkarna växt upp med psykiska problem. I hög 
svårighetsgrad var det 49 % flickor respektive 32 % pojkar som växt upp med psykiska 
problem i uppväxtmiljön. Anderberg & Dahlberg (2017) förklarar skillnaden mellan pojkar 
och flickor genom att flickor oftare än pojkar växer upp i problematiska 
familjeförhållande. Vidare förklarar författarna att flickor oftare varit med om traumatiska 
händelser i sin uppväxt. Jalling et al. (2017) tar upp i sin studie att föräldrarnas 
problematiska beteende påverkar pojkarnas drickande mer än vad det gör för flickorna. Det 
visar sig däremot i vår studie att föräldrars problematiska beteende under uppväxtmiljön 
verkar påverka flickorna i större utsträckning vad gäller utvecklingen av alkohol- och 
narkotikaproblematik. Vad som däremot är förvånande är att det skiljer sig procentuellt 
mer mellan ungdomarna i låg svårighetsgrad än i hög svårighetsgrad. 
 
En annan skillnad mellan vårt resultat och tidigare forskning är även att det är fler flickor 
som uppger att våld förekommit i deras uppväxtmiljö. 30 % av flickorna uppger att våld 
förekommit i deras uppväxtmiljö jämfört med 15 % pojkar i låg svårighetsgrad. I hög 
svårighetsgrad finner vi även en signfikant skillnad mellan könen där 41 % av flickorna 
anger att de växt upp med våld i sin uppväxtmiljö jämfört med 24 % av pojkarna. 
Pinchevsky et al. (2013) menar att se någon bli utsatt för våld har ett signifikant samband 
med ökad frekvens av berusningsdrickande bland flickor. Anderberg och Dahlberg (2017) 
menar att det är fler pojkar än flickor som växt upp med våld i uppväxtmiljön. Denna 
skillnaden kan däremot bero på att vår studie undersöker pojkar och flickor vars brukande 
av sin primärdrog delats in i låg respektive hög svårighetsgrad medan Anderberg och 
Dahlberg (2017) har jämfört alla pojkar och flickor vilka är inskrivna på någon av landets 
Maria-mottagningar. Pinchevsky et al. (2013) förklarar att pojkar oftare än flickor 
exponeras för våld. Fler pojkar hade rapporterat uppgifter om att de sett någon bli jagad, 
slagen, attackerad med vapen eller skjuten. Råkade pojkarna däremot själva ut för dåden 
fanns ett signifikant samband med ökad alkoholanvändning.  
 
Resultat visar att det finns en likhet mellan pojkar (90 %) och flickor (87 %) i låg 
svårighetsgrad när det kommer till att känna och uppleva stöd från föräldrar. Det finns 
däremot en signifikant skillnad mellan pojkar (90 %)  och flickor (81 %)  som har eller 
känner stöd av sina föräldrar i hög svårighetsgrad. Detta visade sig även i tidigare 
forskning där Anderberg och Dahlberg (2017) skriver om att pojkarnas familj samt 
socialtjänst i högre grad tog initiativ till att söka vård hos Maria-mottagningarna än vad 
flickornas gjorde. Detta kan ha att göra med att pojkar har mer praktiskt och känslomässigt 
stöd hemifrån än vad flickor har enligt vårt resultat samt Anderberg & Dahlberg (2017). 
Att det finns en likhet i låg svårighetsgrad och en signifikant skillnad i hög svårighetsgrad 
kan bero på att flickorna i hög svårighetsgrad utsatts för en sämre uppfostran, avsaknad av 
värme samt erfarat en dålig kommunikation med föräldrarna vilket kan påverka framtida 
alkohol- och narkotikaproblem (Hawkins et al., 1992; Nation & Heflinger, 2006; 
Shillington, 2005).  
 
4.2.3.2 Skola och kamratrelationer 
Gällande problem i skolan finns det signifikant skillnad mellan flickor och pojkar i hög 
svårighetsgrad. Det är fler flickor som uppger att de har eller har haft problem i skolan, 76 
% av flickorna och 67 % av pojkarna. I låg svårighetsgrad finner vi däremot likheter könen 
emellan, dock är det fler flickor (68 %) som uppger att de har skolproblem än pojkar (53 
%). Tidigare forskning visar även att fler pojkar varit inskrivna i skolan, antingen på 
gymnasiet eller i grundskolan. Orsaken till detta menar Anderberg och Dahlberg (2017) 
beror på att flickor har mer existerande problem eller tidigare problem som påverkar deras 
skolgång. Flickorna i låg svårighetsgrad kan därför ha färre existerande problem än 
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flickorna i hög svårighetsgrad. En ytterligare parallell man kan dra är att pojkarna har i 
större utsträckning stöd från föräldrarna vilket kan vara en bidragande faktor till en mindre 
problematisk skolgång. Under variabeln sysselsättning ser vi däremot inga större skillnader 
könen emellan. Detta kan också knytas till stödet från föräldrarna där pojkar i högre 
utsträckning får stöd och hjälp från sina föräldrar att finna en sysselsättning. För flickornas 
del kan det bero på att stödet har uteblivit från föräldrarna vilket ställer krav på 
självständighet och sysselsättning för att försörja sig eller utbilda sig. 
 
Resultat visar på likheter mellan pojkar och flickor i både låg svårighetsgrad och hög 
svårighetsgrad när det kommer till att umgås med vänner som tar droger. Umgängeskretsen 
är en känd riskfaktor för alkohol- och narkotikaanvändning som senare kan leda till 
alkohol- och narkotikaproblematik (Heflinger & Nation, 2005; Hawkins et al., 1992; 
Krohn et al., 2016). Att umgängeskretsen är en så stark riskfaktor för alkohol- och 
narkotikaproblematik kan besvara varför det finns likheter mellan pojkar och flickor i 
denna variabel. Jalling et al. (2017) menar att vänners påverkan har samma påverkan 
oavsett kön vad gäller problematisk alkoholkonsumtion. 
 
4.2.3.3 Alkohol och narkotika 
En intressant skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller blandmissbruk är de två helt 
olika resultaten vid respektive svårighetsgrad. I hög svårighetsgrad hade 41 % av flickorna 
uppgett att de har ett blandmissbruk medan 36 % av pojkarna har det. Tidigare forskning 
menar att det finns ett samband mellan cannabisbruk och blandmissbruk (Stone et al., 
2012). Det är större risk att de ungdomar vilka använder sig av marijuana är mer benägna 
att testa andra droger än de ungdomar vilka inte använder sig av marijuana. Detta blir 
däremot intressant jämfört med vårt resultat i gruppen hög svårighetsgrad eftersom större 
andelen av pojkarna har ett cannabismissbruk. Detta borde i sin tur leda till att fler pojkar 
har ett blandmissbruk i jämförelse med flickorna. Att flickorna har ett blandmissbruk kan 
ha och göra med att de ofta använder sig av ”tyngre” droger som exempelvis amfetamin 
och opioider i jämförelse med pojkar som ofta använder cannabis (Anderberg & Dahlberg, 
2017). Vårt resultat får däremot stöd av Stone et al. (2012) vad gäller blandmissbruk i låg 
svårighetsgrad där 51 % av pojkarna (där en större andel har cannabis som primärdrog, se 
tabell 2) och 36 % av flickorna har ett blandmissbruk.  
 
4.2.3.4 Utsatthets för våld och brott 
Det finns signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor vilka varit utsatta för psykiskt 
och/eller sexuellt våld/övergrepp i hög svårighetsgrad. Av pojkarna uppger 34 % att de 
varit utsatta för psykiskt våld medan 64 % av flickorna har varit det. När det gäller sexuellt 
våld/övergrepp uppger hela 40 % av flickorna att de varit utsatta för detta respektive 3 % 
av pojkarna i hög svårighetsgrad. Att ha upplevt våld visade sig ha ett samband med ökad 
alkoholintag både hos flickor och pojkar (Pinchevsky et al., 2013). Tidigare forskning 
tyder dock på att flickor generellt varit med om fler traumatiska händelser i sitt liv än 
pojkarna (Anderberg & Dahlberg, 2017). Ser vi till låg svårighetsgrad finner vi även där 
signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor gällande ”Sexuellt våld/brott” och 
”Psykiskt våld”. 25 % av flickorna i låg svårighetsgrad uppger att de någon gång varit 
utsatta för sexuellt våld/brott jämfört med pojkarna (1 %). När det gäller utsatthet för 
psykiskt våld står flickorna (48 %) även här för en större andel jämfört med pojkarna (25 
%).  Däremot hade fler pojkar påbörjat en krimniell bana trots att fler flickor umgick med 
vänner vilka var kriminella (Anderberg & Dahlberg, 2017). Vårt resultat visar däremot 
annorlunda gällande ungdomar i hög svårighetsgrad, där 44 % av pojkarna är dömda för 
brott respektive 23 % av flickorna. Däremot umgås 44 % av pojkarna i hög svårighetsgrad 
med kriminella vänner i jämförelse med 39 % av flickorna. Det finns däremot ingen 



  
 

35 

signifikant skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller att umgås med kriminella vänner i 
hög svårighetsgrad. Resultatet visar dock på att det finns en signifikant skillnad i hög 
svårighetsgrad mellan flickor och pojkar gällande att vara dömd för brott. I låg 
svårighetsgrad finner vi däremot lite andra resultat som stämmer överens med Anderberg 
och Dahlberg (2017). I låg svårighetsgrad visar resultat på att det är fler flickor (28 %) än 
pojkar (23 %) som umgås med vänner som begår brott. Resultat visar däremot på en likhet 
könen emellan gällande denna variabeln och kan därför vara en slump att det är fler flickor 
än pojkar. Resultat visar däremot en signifikant skillnad mellan flickor och pojkar i låg 
svårighetsgrad när det kommer till att vara dömd för brott, där pojkarna står för den högre 
procenten.  
 
Resultat visar på att fler flickor varit utsatta för brott (58 %) än vad pojkar har (53 %) men 
det finns ingen signifikant skillnad och det kan därför bero på slumpen. Resultat visar även 
likheter könen emellan på att ha varit utsatt för fysiskt våld, 59 % av flickorna uppger att 
de varit det i jämförelse med pojkar där 50 % uppger att de varit utsatta för fysiskt våld. 
Merline et al. (2008) menar däremot att det finns ett samband mellan att ha varit utsatt för 
våld och ett missbruk hos kvinnor. Det fanns ingen signifikant skillnad vad gäller att 
umgås med vänner som tar droger. Jalling et al. (2017) kom i sin studie fram till att 
vänners drickande var en stark faktor till hög alkoholkonsumtion hos båda könen.  
 
4.2.4 Sammanfattning 
Viktigt att ha i åtanke är däremot att enbart en riskfaktor inte tvunget orsakar alkohol- 
och/eller narkotikamissbruk eller att ungdomar hamnar i hög svårighetsgrad. Utsätts man 
däremot för en riskfaktor kan detta leda till en utveckling av fler riskfaktorer (Andershed & 
Andershed, 2010; Hawkins et al., 1992; Spooner, 1999). Detta kan vara en förklaring till 
varför flickorna var mer belastade än pojkar i större delen av riskfaktorer i både hög 
svårighetsgrad och låg svårighetsgrad. Däremot ser skillnaderna och likheterna olika ut hos 
en del faktorer hos pojkar och flickor i lågsvårighetsgrad jämfört med hög svårighetsgrad. I 
variablerna ”Stöd av föräldrar”, ”Fritidsaktivitet”, ”Sysselsättning”, ”Blandmissbruk” samt 
”Dömd för brott” står pojkarna för en högre procent än vad flickorna gör i låg 
svårighetsgrad. Av dessa variabler finner vi tre där könsskillnaden är signifikant 
(fritidsaktivitet, blandmissbruk och dömd för brott). Ser vi till hög svårighetsgrad står 
pojkarna för den högre procenten i variablerna ”Stöd av föräldrar”, ”Vänner som tar 
droger”, ”Vänner som begår brott”, ”Fritidsaktivitet” samt ”Dömd för brott”. Av dessa 
variabler finner vi en signifikant könsskillnad i stöd av föräldrar, fritidsaktivitet och dömd 
för brott. De variabler där en signfikant könsskillnad finns som flickorna representerar 
större delen av är ”Missbruks i uppväxtmiljö”, ”Psykiska problem i uppväxtmiljö”, Våld i 
uppväxtmiljö”, ”Problem i skolan”, ”Utsatthet för psykiskt våld/brott” samt ”Utsatthet för 
sexuellt våld/brott”. Att flickorna i både låg svårighetsgrad och hög svårighetsgrad verkar 
ha fler riskfaktorer kan i sin tur leda till att de utvecklar ännu fler riskfaktorer och ett 
normbrytande beteende samt ett tyngre och mer omfattande missbruk. En orsak till att 
flickorna har fler riskfaktorer kan bero på att de i tidig uppväxt utsatts för traumatiska 
upplevelser vilket i sin tur kan orsakat utvecklingen av fler riskfaktorer. Ju tidigare en 
person erfarar en eller flera riskfaktorer ju tidigare kan denna personen utveckla fler 
riskfaktorer.   
 
Vi ser en del könsskillnader gällande yttre riskfaktorer men också likheter. Vad vi ser hos 
flickor är en mer komplex problematik än vad pojkarna har som tar start redan i 
barndomen med en problematiskt uppväxt. Den psykiskt problematiska banan fortsätter för 
många flickor i samma bana när vi tittar på utsatthet för våld och brott där de är 
överrepresenterade i både psykiskt och sexuellt våld. Alkohol och narkotika kan därför bli 
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ett självklart hjälpmedel för att slippa bearbeta händelser de upplevt från tidig barndom 
fram till tonåren. För pojkarna verkar vägen bli densamma i många fall. Vad som däremot 
verkar skilja är att pojkar synliggör sin problematik i större utsträckning genom utagerande 
handlingar. Detta förklarar även varför pojkarna är överrepresenterade i antalet inskrivna 
för behandling. För flickor har det länge varit tabu att söka hjälp för sin problematik och de 
har därför andra strategier för att bearbeta sina känslor vilka är svårare att upptäcka för 
omgivningen. 
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5 Slutsatser och implikationer 
Under denna rubrik kommer vi presentera generella slutsatser och varför studien är 
intressant ur ett socialpedagogiskt perspektiv. 
 
5.1 Slutsatser 
Denna studiens syfte var att undersöka eventuella skillnader eller likheter mellan 
missbrukets svårighetsgrad av alkohol och narkotika och ett antal riskfaktorer hos 
ungdomar som varit inskrivna på någon av landets Maria-mottagningar. De slutsatser vi 
kan dra utifrån denna studie är att ungdomarna i hög svårighetsgrad är mer belastade med 
riskfaktorer än ungdomarna i låg svårighetsgrad. Gruppen hög svårighetsgrad var 
procentuellt mer belastade i 14 av 17 riskfaktorer jämfört med gruppen låg svårighetsgrad. 
Ungdomarna i hög svårighetsgrad har allvarligare problematik inom flera livsområden än 
ungdomarna i låg svårighetsgrad. De riskfaktorer som utmärker sig mest grupperna 
emellan är under kategorin skola och kamratrelationer. Flera av ungdomarna i hög 
svårighetsgrad har problematiska kamratrelationer och umgås i högre utsträckning med 
vänner som tar droger och vänner som begår brott. En ytterligare slutsats vi kan dra är att 
det finns ett samband mellan antalet externa riskfaktorer och en högre svårighetsgrad av 
alkohol- och narkotikaproblematik (Andershed & Andershed, 2009). Vår föreställning var 
att skillnaderna mellan ungdomarna i låg svårighetsgrad och hög svårighetsgrad skulle 
procentuellt vara större. Däremot har vi funnit signifikanta skillnader svårighetsgraderna 
emellan vilket bekräftar vår första hypotes.  
 
De slutsatser vi kan dra utifrån könsskillnader i  externa riskfaktorer i gruppen hög 
svårighetsgrad är att det finns vissa skillnader mellan pojkarna och flickorna i gruppen. 8 
av 17 externa riskfaktorer visade på signifikanta skillnader där flickorna i hög 
svårighetsgrad är mer belastade än pojkarna. Den mest uppmärksammade skillnaden 
mellan pojkarna och flickorna var psykiskt- och/eller sexuellt våld där flickorna var 
överrepresenterade i båda riskfaktorerna. I både låg och hög svårighetsgrad har flickorna i 
större utsträckning varit med om mer traumatiska händelser i sitt liv. Detta resultatet kan 
även svara för att flickorna har en mer komplicerad och allvarligare problematik än 
pojkarna i gruppen hög svårighetsgrad. Merline et al. (2008) menar att flickor vilka 
exponeras för våld eller andra traumatiska händelser kan påverkas av ett senare missbruk 
eller beroendesymtom. Detta syns tydligt även i vår studie där stor del av flickorna som 
är/har varit inskrivna blivit utsatta för traumatiska händelser. Att uppmärksamma flickorna 
som varit med om dessa traumatiska händelser tidigt i behandlingsarbetet borde vara 
aktuellt för att undgå ett fortsatt missbruk eller beroendesymtom. 
 
Resultatet i studien visar på att flickor i låg och hög svårighetsgrad varit utsatta för fler 
riskfaktorer som påverkar deras livssituation. Det är viktigt att belysa könsskillnaderna då 
flickor och pojkar har olika uppväxthistorier vilka kommer till att påverka dem i deras 
utveckling och framtid. Könsskillnaderna blir framförallt viktiga när det kommer till olika 
insatser och arbete som krävs för att hindra en utveckling av alkohol- och 
narkotikamissbruk. Resultat visar på att det finns signifikanta skillnader mellan pojkar och 
flickor i låg och hög svårighetsgrad vilket även bekräftar vår andra hypotes. Skillnaderna 
mellan flickorna och pojkarna i hög svårighetsgrad är större procentuellt än skillnaderna 
mellan ungdomarna i låg svårighetsgrad och hög svårighetsgrad. Könsskillnaderna är även 
procentuellt större i hög svårighetsgrad i jämförelse med skillnader mellan flickor och 
pojkar i låg svårighetsrgad. Vår föreställning var dock att skillnaderna skulle vara större 
mellan ungdomarna i hög och låg svårighetsgrad än skillnaden mellan flickor och pojkar.  
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5.2 Socialpedagogiska implikationer 
Flickor har generellt varit med om mer traumatiska händelser i sin uppväxt än vad pojkar 
har. Dessa traumatiska händelser påverkar flickornas liv, både genom deras alkohol- och 
narkotika problematik men även riskfaktorer som skolproblem. Det blir därför viktigt att 
tidigt bli varse om flickornas problematik för att hindra en utveckling av alkohol- och 
narkotikaproblematik. Denna studien blir därför viktig för socialpedagogers arbete om 
vikten av att tidigt kunna hindra en alkohol- och narkotikaproblematik. Studien visar på 
vilka riskfaktorer och kategorier som har ett samband med alkohol- och 
narkotikafrekvensen, alltså missbrukets svårighetsgrad. Genom att ha kunskap om dessa 
kan det därför göra det möjligt för socialpedagoger men även för andra professioner som 
arbetar med barn och ungdomar, både de som redan har utvecklat ett missbruk men även 
de ungdomar vilka riskerar att utveckla ett. Trots att flickor visar på allvarligare 
problematik och en mer problematisk livssituation är det minst lika viktigt att fånga 
pojkarna vilka riskerar att utveckla en alkohol- och narkotikaproblematik. Detsamma gäller 
skillnaden mellan låg och hög svårighetsgrad. Det är viktigt att kunna se och fånga de 
ungdomar vilka finns i låg svårighetsgrad för att hindra en fortsatt utveckling vilket kan 
leda till ett allvarligare missbruk.  
 
5.3 Förslag till vidare forskning 
Då resultat visar på en större procentuell skillnad mellan pojkarna och flickorna än mellan 
låg och hög svårighetsgrad bör det forskas mer inom just könsskillnaden. Fortsatt 
forskning inom detta området samt könsskillnader krävs för att få djupare kunskap hos 
ungdomarna i denna målgrupp. Gruppen med hög svårighetsgrad är en utsatt grupp med 
allvarlig problematik inom flera riskfaktorer. I hög svårighetsgrupp är det även stora 
skillnader mellan pojkar och flickor. Vidare forskning är viktigt för att ge kunskap kring 
målgruppen och utforma insatser som kan hindra en utveckling av alkohol och 
narkotikaproblematik oavsett kön samt en vetskap om insatser vilka kan ha betydande 
skillnad beroende på kön.  
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