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Förord

Till en början vill vi tacka de verksamheter som tog emot oss och delade med sig av sina 
erfarenheter och kunskaper. Att arbeta med människor och enbart se själva individen, utan att 
särskilja p.g.a. ursprung, hårfärg, språk eller andra faktorer, och behandla alla lika, som 
människor, tyckte vi var oerhört väsentligt och humant i behandlingsarbete. Den upplevelsen 
fick vi ta del av i de verksamheter där vi genomförde våra intervjuer. Vi vill dela med oss ett 
tänkvärt citat som vi tycker har präglat våra intervjuresultat. 

”Behandla människor som om de var sådana som de borde vara, så hjälper du dem att bli det 
de kan bli!”

Johan Wolfgang von Göthe
1749-1832

Genom att utföra denna studie och kombinera två olika forskningsmetodiker har vi bidragit 
till mycket och nya kunskaper som vi inte riktigt hade anat. Vi fick lära oss att sanningen inte 
är så enkel som vi människor ibland tror, att sanningen är svart eller vit. I vårt framtida yrke 
kommer vi att ha mycket nytta av det vi fick fram i vår studie, då vi har med oss de tankar och 
nya kunskaper som kommit oss tillhanda. 

Ett varmt tack till Maria Alm som har handlett oss med entusiasm och konstruktivitet under 
hela arbetsprocessen, då denna studie inte skulle bli vad den blivit utan hennes hjälp och 
uppmuntran.

Ett stort tack även till dem som har läst vår uppsats med kritiska ögon, då det bidrog till bättre 
kvalité på denna. 

Vi vill slutligen tacka oss själva för ett enormt engagemang och ambition, som gjorde att vi 
oavsett förutsättningarna, som inte alltid var de bästa, ändå lyckades genomföra ett arbete där 
vi anser att både vi själva och andra läsare kan hämta nya kunskaper och budskap. 

Växjö, Våren 2007.

Diana Bergström och Tina Gheisari Bergström
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Sammanfattning

Syftet med studien var att beskriva skillnader och likheter mellan klienter med svenskt 
respektive utomnordiskt ursprung, av båda könen, i bakgrundsfaktorer, drogmissbruk och 
behandlingsmetoder. Metodvalet var en kombination av kvantitativ och kvalitativ 
forskningsmetod, där den kvantitativa utgjordes av statistisk analys av DOK-material och den 
kvalitativa av intervjuer med halvstrukturerad uppläggning. DOK–materialet analyserades och 
tolkades utifrån ett positivistiskt- och intervjuerna ett hermeneutiskt perspektiv. Det teoretiska 
perspektivet i den kvalitativa delen utgick från det postmoderna perspektivet i klientarbete.  
De mest framträdande resultaten var att vissa signifikanta skillnader mellan dessa grupper 
fanns, bl.a. beträffande familjestöd, primärdrog, psykisk hälsa och kriminalitet. Det visade sig 
även att kön och ursprung var beroende av varandra. För att visa vilken faktor av kön och 
ursprung som var orsak respektive verkan var det ofta nödvändigt att beakta båda samtidigt. 
Respondenternas synsätt om skillnaderna mellan dessa klientgrupper var skiftande och 
sammanföll enbart i vissa fall med de kvantitativa resultaten. 
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Inledning

Under 1940-talet, i anknytning till andra världskriget, tog invandringen till Sverige fart. I 
slutet av kriget fanns cirka 200 000 flyktingar i Sverige, varav de flesta återvände hem eller 
till andra länder. Idag finns det mellan en halv och närmare en och en halv miljon invandrare, 
beroende på om man avser utländska medborgare, utrikes födda eller det sammanlagda antalet 
av första och andra generationens invandrare. Termen invandrare används emellertid för dem 
som är utrikes födda och permanent boende i Sverige samt deras barn. Med den andra 
generationens invandrare menas utländska eller svenska medborgare som är födda i Sverige 
och har minst en förälder som är född utomlands. Även barn som kommer till Sverige brukar 
räknas till denna kategori. En del av dessa är fortfarande utländska medborgare, ca 95 000, 
medan flertalet är svenska medborgare, ca 311 000 (Svensson, 2005).

När människor har olika kultur, bakgrund och värderingar är det, enligt oss, självklart att 
relationen i en behandlingssituation kan påverkas. Man kan arbeta förebyggande i det här 
avseendet genom att verksamheter som är i kontakt med klienter med invandrarbakgrund 
skaffar sig kunskaper kring olika kulturer och dess människors värderingar. Förutsättningar 
som bör krävas för att arbeta med människor med olika etnisk bakgrund inom behandlaryrket, 
kan exempelvis vara lämplig personlighet, social kompetens samt obligatoriska kurser kring 
olika kulturer i grundutbildningen, vilka läggs lika mycket vikt och värde på. 

Jenner (2004) hävdar att mötet mellan behandlare och klient påverkas av kulturella aspekter 
när det gäller skillnader mellan svenska och utländska klienter. Vad gäller språkets betydelse i 
behandlingsarbetet hävdar Lennéer-Axelsson och Thylefors (1999) att språket är 
betydelsefullt i behandlingsarbetet och därför kan språket skapa hinder för kommunikation 
och inlevelse om man inte förstår varandra. Detta stämmer bra med vad som anses väsentligt i 
behandling av invandrarklienter, då språket är grunden till att skapa en relation under 
behandlingsförloppet. 

Antalet födda utomlands och utländska medborgare är överrepresenterade i 
narkotikamissbruk, i relation till sin andel av befolkningen, vilket väcker en rad frågor när det 
gäller etnicitet och kulturella skillnader. Man bör söka dessa svar i de generella 
levnadsförhållandena för dessa grupper av människor och de skillnader som råder där (Lander 
m.fl. 2002).

Ämnet etnicitet och kön i samband med missbruk är intresseväckande inom det 
behandlingspedagogiska området i dagens mångkulturella Sverige. Kännedom, medvetenhet 
och förståelse beträffande invandrarungdomar samt orsaker och lösningar till deras 
missbruksproblem är nödvändigt i behandlingsprocessen. Intresset för invandrarfrågor väcktes 
under utbildningens gång, då det framgick att det inte har genomförts mycket nutida svensk 
forskning som behandlar frågor inom detta område. Sociala faktorer, familjeförhållanden, 
identitetslöshet, utanförskap, arbetslöshet och diskriminering är en del av de bakomliggande 
orsakerna till överrepresentationen av drogmissbruk bland andra generationens invandrare, 
enligt Al-Baldawi (1994), Tops (1998), Lindberg (1998) och Nilsson (2004). Efter diskussion 
och funderingar kring vidare undersökningar beslöt vi att göra en jämförande undersökning 
mellan unga vuxna klienter av båda könen, med svenskt respektive utomnordiskt ursprung. 
Vad kännetecknar svenska respektive utomnordiska klienter samt män respektive kvinnor, 
med missbruksproblem? Ett svar på dessa frågor skulle på sikt kunna leda till förbättringar i 
behandlingsmetodik, samt ökad kvalitet och effektivitet i missbruksvården.
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Det som skall belysas inom denna C-uppsats är om det råder skillnader mellan utomnordiska 
och svenska klienter vad gäller missbrukets omfattning, familjesituation, psykisk hälsa, 
utbildning, kriminalitet och arbete. Etnicitet kan vara en avgörande faktor som kan påverka 
behandlingen av t.ex. ungdomar med missbruksproblem. Kön är en annan faktor som ej kan 
bortses från och kan ha inverkan på en del av de bakgrundsfaktorer som beskrivs ovan. Därför 
skall inverkan av både kön och ursprung analyseras i uppsatsen.

Bakgrund

Från mitten av 1970-talet till och med mitten av 1990-talet förändrades det svenska samhället 
som följd av den flykting- och invandrarvåg som uppkom p.g.a. dramatiska händelser som 
skedde i stora delar av världen.  Det var militärkupper i Latinamerika, inbördeskrig i östra 
Europa och social och ekonomisk kollaps i en rad före detta socialistiska länder, samt 
revolution och krig i mellanöstern.  Många av de människor som kom till Sverige kom i 
kontakt med de sociala myndigheterna och de flesta kommunerna startade olika program för 
att assimilera invandrare och flyktingar i det svenska samhället (Ahmadi och Lönnback, 
2005).

Missbruk, etnicitet och kön
Det uppskattades att det 2002 fanns mellan 23 500-28 500 personer med tungt 
narkotikamissbruk. Detta skall jämföras med en skattning som gjordes i en UNO-
undersökning (Utredning om narkotikamissbrukets omfattning) 1992, där antalet tunga 
missbrukare uppskattades till mellan 17 000-20 500 (Helling, 1995). Utvecklingen av det 
tunga narkotikamissbruket har gått från mellan 25- 30 % åren 1979-1992 till 35- 40 %, åren 
1992-1998. Den genomsnittliga ökningen mellan 1979-1992 uppgår till ca 2 %, medan 
ökningen mellan 1992-1998 uppgår till 6 % per år. Detta visar på en kraftig ökning från 800 
tunga missbrukare per år mellan 1979-1992 till ca 1900 per år mellan 1992-1998. Det har 
således skett en ökning av antalet tunga missbrukare och den nyrekrytering som man befarade 
på 70-talet har skett (Lander m.fl. 2002).

En stor andel av den utlandsfödda befolkningen i Sverige bor idag i de tre största städerna: 
24,3 procent i Malmö (65 000 personer), 19,4 procent i Göteborg (92 000 personer) och 19,2 
procent i Stockholm (146 000 personer), enligt Svensson (2005). Det finns regionala 
skillnader i missbruk och problemen är mer utbredda i just storstadsregionerna. Storstadslänen 
svarar för omkring 55-60 % av det tunga narkotikamissbruket, d.v.s. mellan 14 500-17 000 
personer. Ökningen som skett under 90- talet har också varit större i storstadslänen än i övriga 
län (Lander m.fl. 2002).

Nästan en fjärdedel av alla barn och ungdomar i Sverige har invandrarbakgrund, vilket 
innebär att många ungdomar i dagens Sverige har präglats av sitt ursprungslands kultur, t.ex. 
avseende religion, värderingar och normer. En del av dessa faktorer anses ha betydelse i 
invandrarungdomars liv i den bemärkelsen att de påverkar deras eventuella användande av 
droger. All forskning antyder enligt Erling och Hwang (2001) att den andra generationens 
invandrarungdomar liknar de svenskfödda ungdomarna vad det gäller livssituation. 
Skillnaderna mellan den svenska befolkningen och den första generationens 
invandrarungdomar är däremot relativt stora. Författarna resonerar vidare kring ungdomar 
med utländsk bakgrund och påpekar att de jämfört med svenska ungdomar har betydligt lägre 
alkoholkonsumtion. Den andra generationens utomeuropeiska invandrare har, enligt studier i 
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både Sverige och Nederländerna, lägre alkoholkonsumtion än majoritetsbefolkningen men är 
samtidigt överrepresenterat i narkotikabruk (Dotinga m.fl. 2004).

Bland de tunga missbrukarna var de med utomnordiskt ursprung underrepresenterade i 
förhållande till sin andel av befolkningen i åldersgruppen över 25 år, men överrepresenterade 
i åldersgruppen under 25 år. Enligt uppgifter från Stockholms stad ökade andelen med 
utomnordiskt ursprung gällande tungt narkotikamissbruk till 25 % under 1998 och av dessa är 
40 % under 24 år. Av totalt 11029 inrapporterade personer framgick att 5542 av dessa var 
tunga missbrukare. Av dessa var 75 % män, 25 % var kvinnor och 20 % var födda i annat
land, varav majoriteten kom från länder utanför norden. Av de vårdade narkomanerna var 
under åren 1987-1994 mellan 9-11 % utlandsfödda, en viss ökning skedde i 
storstadsregionerna (Lander m.fl. 2002).

Beträffande val av drog tycks opiater dominera i de yngre åldersgrupperna och det framträder 
en tydlig skiljelinje vid omkring 35 års ålder. Det har blivit vanligare med opiater som 
dominerande preparat bland dem som är under 35 år, där missbrukar ca 40 % opiater, 23 % 
cannabis och resterande utgörs huvudsakligen av alkohol och andra beroendeframkallande 
medel. Det finns, enligt Lander m.fl. (2002), inga nämnvärda skillnader vad gäller män och 
kvinnor i förhållande till dominerande preparat. Men det finns studier som visar att 
invandrarmän (första generationens invandrare) missbrukar narkotika och alkohol medan 
kvinnor riskerar ett bensodiazepinberoende i samband med förläggningsvistelsen i Sverige 
(Kamali, 1999). Av klienter med utomnordisk bakgrund var det en lägre andel som använde 
centralstimulerande medel som dominerande drog jämfört med majoritetsbefolkningen 
(Lander m.fl. 2002).

En annan grupp som visar en stor ökning i såväl absoluta som relativa tal är personer med 
blandmissbruk. En teori som kan förklara ökningen av blandmissbruket bland unga med 
missbrukproblematik är att dessa ännu inte valt sin huvuddrog (Lander m.fl. 2002)

Vid en UNO-undersökning som påbörjades 1992 och slutfördes 1993 framgick det att 21 
procent av narkotikamissbrukarna hade någon form av invandrarbakgrund (Helling, 1995). Då
människor med invandrarbakgrund samma år uppskattades till 16 procent av hela 
befolkningen innebar detta en viss överrepresentation. Av dem som hade ett tungt missbruk 
hade 18 procent invandrarbakgrund vilket även det ger en viss, men lägre, överrepresentation 
för invandrargrupperna. Vid en närmare analys framgick att för narkotikamissbrukarna i 
åldern 25 år och däröver hade invandrarna en lägre andel än svenskarna. Invandrarungdomar i 
åldrarna under 25 år är däremot överrepresenterade. Detta gäller särskilt andra generationens 
invandrare. Överrepresentationen är uppenbar både för invandrarungdomar med nordisk och 
med utomnordisk bakgrund, oavsett om det gäller lätt eller tungt missbruk, enligt UNO 92 
som redovisas av Helling (1995).

Bakgrundsfaktorer
Det råder många gånger en tomhet hos invandrarungdomar och känslan av att vara/bli 
accepterad i samhället saknas. Detta medför allvarliga konsekvenser för både 
invandrarungdomarna och samhället, i den bemärkelsen att dessa ungdomar är 
överrepresenterade i kriminalitet och missbruk (Kamali, 1999). I det här avseendet redovisar 
också Domeij (1997), att andra generationens invandrarungdomar under 25 år är 
överrepresenterade, oavsett nordisk eller utomnordisk bakgrund. Enligt Ekbom m.fl. (1999) 
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misstänks generellt pojkar fem gånger oftare för brott och för sju gånger så många brott som 
flickorna.

Goldberg (1999) anser att ytterligare en faktor som ligger bakom invandrarungdomars 
drogmissbruk är kulturkonflikter, då de upplever att det är svårt att knyta sociala kontakter 
med svenskar när deras familjer inte vill eller kan integreras i det svenska samhället. Det 
beror delvis på familjerna själva, men även på svenskarnas sätt att bemöta dem. Genom att ta 
emot dem på arbetsmarknaden, ställa upp som vän, umgås med en invandrarfamilj, svara på 
deras frågor, intressera sig för invandrarens livserfarenheter och kunskaper kan svenskar göra 
en betydande insats genom att understödja den invecklade anpassning som immigration 
medför (Goldberg, 1999). Johansson och Wirbing (1999) menar att känslor av utanförskap 
gentemot majoritetssamhället, p.g.a. exempelvis en utpräglad bostadssegregering, är en annan 
faktor som kan bidra till drogproblem och identifiering med negativa subkulturer, i synnerhet 
hos unga med invandrarbakgrund. Den andra generationens invandrare, som oftast är födda i 
Sverige, kan ändå inte känna medverkan i det svenska samhället eller uppleva sig som 
svenskar. Det talas ibland om dubbelt utanförskap eller marginalkonflikt, då de vare sig 
känner sig som svenskar eller vilken nationalitet det än må vara. De saknar samhörighet till 
både den ursprungliga kulturen, som de befunnit sig i hos sina föräldrar och till den svenska 
kulturen (Johansson och Wirbing, 1999). 

Solidaritet inom familj och släkt är viktiga positiva elementet för ungdomar med 
invandrarbakgrund, där de får stöd och den hjälp de kan vara i behov av (Erling och Hwang, 
2001). Till skillnad från Erling och Hwang (2001) menar Kamali (1999) att familjen och 
samhället är två faktorer som gör att invandrarungdomar hamnar mitt emellan, där de 
utvecklas genom ett konfliktfyllt samspel med föräldrarna och samhället. I det här hänseendet 
skriver han vidare att situationen för invandrarungdomarna är relativt lik den för ungdomar 
från majoritetssamhället. Men som invandrare måste de strida avsevärt mer, både mot 
föräldrar som lever i sina förflutna livsinställningar från hemlandet och mot ett samhälle som i 
många fall utesluter dem från gemenskapen. 

Utbildningsnivå
Socialstyrelsens (2003) rapport påvisar att samhällsvårdade ungdomar löper 3-5 gånger större 
risk att avsluta sin skolgång med endast grundskolekompetens. Rapporten visar att bland de 
samhällsvårdade hade 28-33 % endast förgymnasial utbildning, detta i jämförelse med 
jämnåriga som ej vårdats av samhället, där enbart 7-12 % hade så låg utbildning. Rapporten 
tyder på att ju längre ungdomen vårdas desto större kommer detta problem att bli. De hade 
dock endast undersökt generella mönster, utan att titta på någon specifik samhällsgrupp.

Behandling
Blomqvist (1999) menar att människor har potential att finna en utväg ur sina 
missbruksproblem, oavsett om det sker med eller utan stöd av professionell behandling, men 
att möjligheterna varierar med olika bakgrundsfaktorer. Flera behandlingsutvärderingar har 
exempelvis uppvisat ett bättre resultat för individer med högre socioekonomisk status, större 
social stabilitet och inga stora/allvarliga psykiska problem. Han diskuterar vidare den 
utbredda uppfattningen att en grav missbrukare verkligen bör uttömma alla sina hjälpmedel 
och anlända till sin ”personliga botten”, innan han/hon kommer till insikt om sin situation, 
bekänner sitt missbruksproblem och söker professionell hjälp.
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I en undersökning av intervjupersoner, som både ”lyckats” och ”inte lyckats”, förändra sin 
missbrukssituation beskriver Blomqvist (1999) att de personernas behandlingserfarenheter 
påverkat den långsiktiga förändringsprocessen. Viktiga faktorer som påverkat förändringen är 
om klienten själv fattat beslut om att söka hjälp, hur behandlingen påtagligt kom att utforma 
sig samt vad som förändrades i anknytning till och efter behandlingen. Majoriteten av 
intervjupersonerna, i synnerhet de som har deltagit i behandling byggt på AA:s (Anonyma 
Alkoholister) 12-steg, har varit med om institutionsvård minst någon gång före den aktuella 
behandlingen. Detta ger upphov till frågor om vilka faktorer, i och utanför behandlingen, som 
medfört att vissa av intervjupersonerna denna gång funnit en beständig lösning på sitt 
missbruksproblem. Intervjupersoner som deltagit i respektive program är relativt jämförbara 
när det gäller personliga bakgrundsförhållanden och det tidigare missbrukets svårighetsgrad, 
vilket gör det möjligt att dra slutsatser om behandlingens betydelse i det långsiktiga 
förändringsförloppet. Behandlingens duglighet som hjälp för olika individer har enligt 
Blomqvist (1999) inte enbart med de allmänna inriktningarna att göra, utan också om hur man 
inom respektive program lyckats anpassa det erbjudna biståndet till varje individs 
förutsättningar, samt till hur långt han/hon lyckats komma ut ur missbruket. Vad gäller 
behandlingskvalité skriver Fridell (2006) att frågan alltid i det här sammanhanget rör sig om
hur man gör, inte endast vad man gör. Nya metaanalyser av behandling av ungdomar visade 
att inte alls göra något inte är sämre än olämpligt utförd behandling. 

I det sociala behandlingsarbetet söker man enligt Hilte (2005) delvis efter klientens själv, eller 
den inre förmågan. Man bör som professionell behandlare ha en acceptans för att det finns 
flera olika sanningar och berättelser om hans/hennes missbruk. Socialt behandlingsarbete bör 
därför omfatta en beredskap för att tillsammans med klienten skapa nya sanningar och 
berättelser.  Grupptillhörigheter, som klassificeras genom de sociala kategorierna som 
grundas utifrån t.ex. missbruk, kön, klass och etnicitet, omfattar stora mängder av resurser för 
självkonstruktion. Dessa grupptillhörigheter har onekligen en stark påverkan över skapandet 
av berättelser av det egna självet. Socialt behandlingsarbete bör enligt detta resonemang 
sträva efter att hjälpa klienten att skapa nya berättelser om det egna livet, som både synliggör 
nya betydelser och skapar öppningar för nya levnadsmöjligheter. Människor lär inta olika 
positioner genom att födas in i olika köns, klass- och rasrelationer. Kön- klass- och ursprung 
för med sig resurser till ett socialt rum med olika stora tillgångar av det kulturella kapitalet. 
Kapitalöverföringen kan följas från släktled till släktled genom de historiska rötterna och det 
som räknas som kulturellt kapital är det kapital som dominerar och har blivit ledande i ett land 
(Hilte, 2005). 

Hilte (2005) menar att de behandlingsmetoder man använder ska vara överensstämmande med 
de primära hypoteserna. Om en hypotes kring kvinnors alkoholproblem bygger på forskning 
som visar på bakomliggande trauma som en vanligt förekommande utlösande faktor, så kan 
man inte bortse från detta i behandlingen av patienterna. Man måste också som behandlare 
vara medveten om att begrepp som hälsa/ohälsa, normalitet/abnormalitet och kulturrelaterade 
moralbegrepp kan ha olika betydelser i skilda kulturer och innebära att samma sjukdom och 
hur man som sjuk blir behandlad beror på kulturella föreställningar som hör ihop med ett visst 
sjukdomstillstånd. Människors sätt att ge uttryck åt ohälsan varierar med olika 
omständigheter. Risken ökar för att en individ skam- och skuldbeläggs, om man har en 
sjukdom som, enligt kulturen, är förvållad av personen själv. När det gäller frågor om makt 
menar han att det i samhället råder stora skillnader som har med kön, klass och etnicitet att 
göra. När det gäller etniskt ursprung är det svårare att påvisa över- och underordning. Genom 
att olika etniska grupper traditionellt har en stark ställning inom smuggling och försäljning är 
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maktfördelningen mellan svenskar och invandrare i narkotikavärlden delvis annorlunda än i 
mer konventionella sociala världar (Hilte, 2005). 

Behandling av ungdomar
Socialstyrelsens rapport (2003) visar att många av de utomnordiska ungdomarna inte fått sina 
behov av trygghet och behandling uppfyllda i Sverige. Utomnordiska ungdomar är bl.a. 
överrepresenterade när det gäller heldygnsvård. Socialstyrelsen (2003) visade att det i 
november 2002 var tre gånger så vanligt bland utomnordiska ungdomar att vårdas utanför 
hemmet, som bland svenskfödda ungdomar. Samma bild kom fram vid en jämförelse år 1998. 
Att enbart undersöka vilka ungdomsgrupper som generellt kan tillgodogöra sig 
institutionsbehandling är enligt Andreassen (2003) inte tillräckligt. Man måste också 
undersöka vilken institutionsmiljö och vilket behandlingsinnehåll som utfaller bäst för 
särskilda ungdomsgrupper. Anledningen att olika institutioner ger olika resultat beror på olika 
faktorer som har betydelse för behandlingens effekt. Olika behandlingsmetoder,
ungdomskulturen på institutionen och smittoeffekter, tillrättalagda villkor för att hindra 
behandlingssammanbrott, differentiering av åtgärder för särskilda ungdomsgrupper och 
behandlingstid, är viktiga sådana variabler. För att matcha behandling och problematik bör 
man utgå från tidigare behandlingserfarenheter och fråga sig ”Vad fungerar för vem under 
vilka förhållanden?”. Oavsett skillnaden mellan ungdomarnas problematik kan man förbise 
väsentliga mönster som skulle kunna ge bra förutsägelser för beslutsfattarna om placering och 
behandling. Genom utvärderingsforskning söker man en vägledning som beskriver vad som 
fungerar bäst, på vilket sätt och för vem. Detta är ännu den väsentligaste domänen vad det 
gäller programutvärdering. I ett stort antal utvärderingsstudier drar man dock enbart slutsatser 
om effektivitet och bristande effektivitet för den totala gruppen ungdomar på institution, utan 
att särskilja vilka behandlingen fungerar bra eller dåligt för. Att differentiera enbart utifrån 
enskilda variabler som mogna och omogna ungdomar gör det svårare för behandlingen. 
Behandlingen kan delvis utgå från en sådan klassificering, men det är inte tillräckligt. Det 
föreligger ett stort antal variabler som är meningsfulla att utgå från för att differentiera 
behandlingen. Man kan klassificera ungdomar med beteendeproblem utifrån bl.a. kön, ålder, 
problemområde samt beteendehistorik (Andreassen, 2003).

I en undersökning som omfattade 300 ungdomar där man mätte olika psykologiska faktorer 
visade det sig att resultatet påverkades av en samverkan mellan personlighet och 
behandlingsvariabler, som t.ex. typ av insatser och behandlingstid. Differensen mellan 
grupper med olika och delvis motstridiga behov framkommer i beskrivningar av ungdomar på 
institution. Att jämföra olika behandlingsprogram av ungdomar kan förbättra utvecklingen av 
passande behandlingar och utvärderingar (Andreassen, 2003).

En rapport av Anderberg (2004) som är gjord inom socialförvaltningen beträffande 
utvecklingen i behandlingsprocessen hos unga vuxna missbrukare med både svensk- och 
invandrarbakgrund visade en stor överrepresentation av unga vuxna med invandrarbakgrund. 
Han refererar till aspekter av marginalisering enligt Lander m.fl. (2002), att invandrargruppen, 
i större omfattning än svenskar, uppvisar arbetslöshet, bostadsproblem, segregation och 
fattigdom. Utifrån den totala mängden insatser indikeras att invandrarungdomar är mer 
motiverade till förändringar än de svenska ungdomarna.  Detta resultat står således, enligt 
Anderberg (2004), i motsats till de myter som ofta tillskrivs invandrargruppen, exempelvis av 
SOU (2000), som att de skulle vara omotiverade. Resultatet i undersökningen visade att det 
inte fanns påtagliga samband mellan val av insats och effekterna av behandlingen, vilket kan 
tolkas på flera sätt. Antingen beror det på att typ av insats inte har någon betydelse, eller så 
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passar inte behandlingsmetoden lika bra för alla unga vuxna missbrukare, vilket skulle 
innebära att en mångfald av metoder skulle behövas. Den grupp som förefaller ha den mest 
gynnsamma utvecklingen utgörs av manliga unga vuxna narkotikamissbrukare med 
invandrarbakgrund med följande kännetecken; de har ett socialt nätverk, ett relativt kortvarigt 
missbruk, är aktuella inom kriminalvården, har dålig förankring på bostads- och 
arbetsmarknaden, men som överlag inte tycks ha några allvarliga psykiska bekymmer. 
Rörande invandrargruppen poängterar Anderberg (2004) att relativt kortvariga, målmedvetna 
och strukturerade behandlingsinsatser och sociala interventioner verka kunna leda till en 
snabb och positiv utveckling. Han avser att det inte rör sig så mycket om individuella 
missbruksproblem, utan mer om strukturella integrationsproblem där en stor grupp individer 
ställs utanför samhället.

Uppgifter som tagits fram av regeringskommittén ”välfärdsbokslut” visar att Sverige under 
90-talet gått mot ett mer segregerat samhälle med ökade klyftor mellan olika grupper och att 
det finns anledning att på samhällsnivå ta upp en diskussion kring socialpolitiska satsningar 
(Lander m.fl. 2002).

Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om skillnader och likheter 
mellan invandrarungdomar och svenska ungdomar av olika kön, med missbruksproblematik. 
Via en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod syftar studien till att belysa betydelsen 
av etnicitet och kön för ungdomar med missbruksproblem i förhållande till ett antal 
bakgrundsfaktorer. Ett ytterligare syfte är att via en kvalitativ metod få fördjupad förståelse 
för om och i så fall hur behandlingsmetoder och insatser skiljer sig åt mellan grupperna, d.v.s. 
invandrarungdomar och svenskar respektive män och kvinnor. Syftet med denna studie ledde 
till följande frågeställningar:

 Vilka eventuella skillnader kan urskiljas när det gäller missbrukets omfattning, 
familjesituation, uppväxtförhållanden, första myndighetskontakt, psykisk hälsa, 
utbildning och arbete, primärdrog samt kriminalitet när det gäller grupperna 
invandrare och svenskar respektive män och kvinnor?

 På vilket sätt skiljer sig behandlingsmetoderna/insatserna åt inom missbrukarvården 
beträffande invandrarungdomar jämfört med svenska klienter eller mellan könen? 

Utifrån den första frågeställningen samt tidigare forskning bildades följande hypoteser: 

 Det råder skillnader i missbrukssituation och förhållande till bakgrundsfaktorer mellan 
klienter med svensk respektive utomnordisk bakgrund.

 Det råder skillnader i missbrukssituation och förhållande till bakgrundsfaktorer mellan 
kvinnor och män. 
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Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt presenteras de teoretiska tankegångar och perspektiv som kan kopplas till 
eventuella skillnader bland utomeuropeiska respektive svenska klienter, genusskillnader samt 
hur professionen i det sociala arbetet upplever eventuella skillnader. Det vi anser berör 
professionen i förhållande till utomnordiska invandrare är Kamalis (2002) postmoderna 
perspektiv och teori, som kan bidra till att förbättra det traditionella, maktskapande sociala 
arbetet genom att se etniska och kulturella skillnader som likheter och som en tillgång.

Den ökande invandringen på 70-talet har inneburit förändringar för det homogena Sverige, 
där syftet enligt Kamali (2002) varit att skapa ”ett land” och ”ett folk”, som i sig innebar ett 
försök till att homogenisera samhället. Dessa försök har lämnat kraftiga spår efter sig i 
samhällets struktur och i de institutionella ramarna. Sverige var fram till 70-talet ett homogent 
samhälle, men idag har dessa sociala regioner förändrats och Sverige har blivit ett 
mångkulturellt samhälle.

I Sverige lever idag människor från många etniska grupper, från olika delar av världen, som 
interagerar med varandra i det svenska samhället. En del av dessa invandrare hamnar i sociala 
svårigheter och kan tvingas till en långvarig kontakt med de svenska myndigheterna, där de 
idag utgör en stor del av de aktuella ärendena. Ökningen kring invandrares problematik har 
startat diskussioner kring kulturkompetens hos personal i socialt arbete, som en viktig del för 
att kunna bemöta dessa klienters kulturella skillnader och de behov som medföljer. Kultur bör 
ses som ett fält av aktiva handlingar och konflikter där sociala praktiker utför aktiva 
handlingar. Kultur kan förklara uppkomsten av sociala fenomen, kultur är inte en symbolisk 
representation av det sociala livet, utan kulturen är själv en del av det sociala livet och präglas 
av sociala sammanhang. Kulturer är inte idag längre beroende av de geografiska banden utan 
flyter fritt över nationsgränserna och bidrar till kulturella skillnader i samhället (Kamali, 
2002).

Det postmoderna perspektivets utveckling
Kamali (2002) hänvisar till att det under 80-talet inträffade en explosion av det postmoderna 
perspektivet, som inte påverkade det traditionella sociala arbetet märkbart vid den tidpunkten, 
men gav liv åt en kritik mot det traditionella sociala arbetet, som ansågs kunna ha en 
diskriminerande effekt mot etniska minoriteter. Han refererar till en rad forskare inom 
feminismen, som han anser har lett till konsekvenser för andra teorier, bl.a. socialt arbete. Han 
påvisar att det feministiska perspektivet är kritiskt och att det tog fart inom 
samhällsvetenskapen och det sociala arbetets teorier. Där skapades nya frågor kring de 
teoribildningar och arbetsmetoder som tillämpas av professionen i det sociala arbetet. Detta 
feministiska perspektiv har bidragit till en kritisk granskning av både utbildning och de 
metoder som tillämpas inom det sociala arbetet med etniska minoriteter.

Postmodernismen fick fäste på 90-talet i det sociala arbetet och genom familjeterapeuter som 
Hartman och Laird. Den postmoderna teorins viktigaste insats i det sociala arbetet har varit 
dess kritik mot de teorier som hävdar att vi kan förklara allt. Många av de traditionella 
teorierna inom socialt arbete tenderar, enligt Kamali (2002), att tvinga på sina ensidiga 
förklaringsmodeller och teorier på komplexa verkligheter. Dessa generella sanningar gör att 
professionen själva utgör en del av ett orättvist och dominant system som utgör grunden för 
bland annat sociala och kulturella problem. Den postmoderna teorin talar för att ingen 
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yrkeskategori inom socialt arbete äger ensamrätt över sanningen och därför inte kan bedöma 
verkligheten objektivt. Det är tillåtet för professionen inom det sociala arbetet att vara osäker, 
osäkerheten måste i sig värdesättas för att motverka det dominanta och orättvisa system som 
ofta styr professionen (Kamali, 2002).

Kamali (2002) uttrycker att ett viktigt bidrag från det postmoderna perspektivet är att belysa 
professionens auktoritära hållning i sin yrkesutövning gentemot klienter med 
invandrarbakgrund. När vare sig klienten eller professionen har ensamrätt på sanningen kan 
man börja diskutera på samma nivå och därmed öka chanserna att finna gemensamma 
lösningar. Professionen har inte ensamrätt på sanningen och det finns inga kulturella 
sanningar som måste upptäckas i arbetet med utomnordiska klienter. Skillnaderna med ett 
annat ursprung än svenskt ska inte betraktas som ett problem, professionen måste därför 
uppmuntra klienterna att delta i verbaliseringen av sina egna erfarenheter, vilket förutsätter 
tolkningsutrymme för skillnader. De normer som styr professionen måste anpassas till det 
mångkulturella samhälle vi lever i idag (Kamali, 2002).

Enligt Kamali (2002) gagnar den postmoderna teorin praktiken i det sociala arbetet och bidrar 
till en mer mångsidig syn på sociala problem. Den postmoderna teorin förespråkar 
multidimensionella lösningar och därför kan inte kulturella kollektiva förklaringsmodeller 
vara till någon hjälp i förståelsen av olika gruppers sociala problem. Professionen måste i det 
sociala arbetet ta hänsyn till den maktrelation som kan finnas mellan sig och klienten. Ett 
socialt arbete förutsätter att professionen medvetet anstränger sig för att motverka klienternas 
maktlöshet och de samhällsklyftor som finns i samhället (Kamali, 2002).

Kamali (2002) talar vidare för ett öppet demokratiskt samhälle där alla, oavsett etnicitet och 
hudfärg, skall känna sig hemma och delaktiga i de värderingar som finns. Detta i sig kräver en 
flexibel offentlighet som ser och bekänner medborgarnas kulturella skillnader och kan 
garantera dem en plats i välfärdssamhället. Han hänvisar i sin bok till att utomnordiska 
klienter blir aktuella inom socialt arbete av andra orsaker än svenska klienter. Utomnordiska 
klienterna visar sig i många fall vara arbetslösa p.g.a. orsaker som bristande språkförmåga och 
låg utbildning. Svenska klienter kommer inte i kontakt med sociala myndigheter p.g.a. 
arbetslöshet utan i större utsträckning av andra sociala problem. Andra orsaker till att 
invandrarklienter kommer i kontakt med de sociala myndigheterna är vanligtvis missbruk och 
kriminalitet. Detta i sig skiljer sig inte avsevärt från svenska klienter, men det intressanta som 
gör att grupperna skiljer sig åt är vad professionen betecknar som missbruk hos de två 
klientgrupperna. Utomnordiska klienter anses av professionen missbruka narkotika och inte så 
ofta alkohol, medan de svenska klienternas missbruksproblem i högre grad ansågs innefatta 
alkohol och blandmissbruk. Ytterligare orsaker till att utomnordiska klienter kommer i 
kontakt med sociala myndigheter är misshandel p.g.a. kulturkonflikter inom familjen och där 
strukturella faktorer ligger bakom (Kamali, 2002).

Sammanfattningsvis anser Kamali (2002) att klienter med utomnordisk bakgrund blir aktuella 
hos de sociala myndigheterna till viss del av andra orsaker än de med svensk bakgrund. 
Professionen bör vara benägen att förstå de utomnordiska klienternas problem i kulturella 
termer, utan att för den delen anse att det finns kulturella skillnader som måste hittas för att 
lösa klienternas problem. Fokus bör ligga på att se skillnaderna som likheter och som 
utvecklingsmöjligheter i det sociala arbetet. 

I ett socialt solidariskt samhälle är det likheterna som ersätter de traditionella etniska banden 
och inte skillnaderna. Invandrare lever här och nu i det svenska samhället, deras problem är 
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det svenska samhällets problem, vilket innebär en stor utmaning för professionen inom socialt 
arbete. Det traditionella sociala arbetets teori måste läggas åt sidan. Det krävs ingen större 
kunskap om kulturella skillnader i det sociala arbetet, fokus bör istället läggas på den 
maktrelation som kan uppstå. Professionen uppmanas att beakta det postmoderna perspektivet 
och därmed komma till en punkt där den traditionella sociala teorin, som skapar 
maktrelationen, kan förbises och varje klient oavsett bakgrund bemötas som en enskild 
individ med enskilda problem (Kamali, 2002).   

Metodologiska utgångspunkter

Positivism och hermeneutik är två essentiella synsätt som delar vetenskapssamhället, från 
filosofin över metavetenskapen till vetenskapen, i olika grupper. Den positivistiska 
forskningstraditionen har sina rötter i en empirisk tradition, där fysiken är den vetenskap som 
utgör idealet. Positivisterna strävar efter att grunda tänkandet på "fakta", d.v.s. kunskap som 
baseras på sinneserfarenhet, medan den hermeneutiska forskningstraditionen är en 
förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den huvudsakliga forskningsmetoden 
(Patel och Davidson, 1994).

Hermeneutik
Inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition söks inga absoluta sanningar, sådana 
finns inte enligt den hermeneutiska kunskapsteorin. Istället söker forskaren nya och mer 
fruktbara sätt att förstå företeelser som kan vara svåra att behandla i vår vardagsförståelse. Det 
är genom språket som den mänskliga existensen kan tydas och begripas i den hermeneutiska 
sfären. Vad den nutida hermeneutikern avser är att man också kan tolka mänskliga handlingar. 
Inom flera vetenskapliga ordningar, framför allt inom human-, kultur- och samhällsvetenskap 
tillämpas numera hermeneutiken. En hermeneutisk forskare utgår från det individuella 
perspektiv som bestäms av egen förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor 
och kunskap som den hermeneutiske forskaren har, är till förfogande och inte ett hinder för att 
tolka och förstå forskningsobjektet. Hermeneutikern försöker se helheten i 
forskningsproblemet till skillnad mot positivisten, som studerar forskningsobjektet bit för bit 
(Patel och Davidson, 1994).

Hermeneutiska teorier skildrar en människas eller en grupp människors livsvärld. Den 
livsvärld som en individ uppfattar är den värld han själv och andra individer uppfattar. 
Meningen med den hermeneutiska teorin är att läran skall framställa denna livsvärld, vilket 
medför att om man föreställer sig in i teorin så begriper man den livsvärld teorin framställer 
(Hartman, 2004).

Metoder för att bearbeta textmaterial kallas oftast för kvalitativa. Syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. 
De metodologiska tankarna om den kvalitativa forskningsintervjun ligger till grund för den 
empiriska studiens utformning och genomförande. Den kvalitativa intervjuns förståelseform 
beskrivs i termer av upplevelser, medvetenhet, beskrivning, mening, tolkning och samspel. 
Forskningsintervjun är ett samtal mellan två människor om ett tema av ömsesidigt intresse, 
och därmed en specifik form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom dialog 
(Kvale 1997). Kvalitativa undersökningar syftar till att skaffa en annan och djupare kunskap 
än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när kvantitativa metoder används. Den 
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kvalitativa bearbetningen präglas också ofta av den person som genomför arbetet (Patel och 
Davidson 1994). 

Forskningsintervjun är enligt Kvale (1997) en dialog om den mänskliga livsvärlden, där den 
verbala diskussionen förvandlas till texter som skall tolkas. Han framhäver vidare att 
hermeneutiken således är dubbelt relevant för intervjuforskning, dels genom att 
uppmärksamma det samtal som åstadkommer de intervjutexter som skall tolkas och dels 
genom att belysa det förlopp där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som en 
konversation eller en diskurs med texten.

Studiens syfte var att genom en studie av unga vuxna missbrukare undersöka om det finns 
skillnader mellan invandrare och svenskar respektive mellan kvinnor och män, samt att om så 
är fallet försöka förklara orsakerna. I den andra delen av syftet, d.v.s. eventuella skillnader i 
behandlingsmetoder, är forskningsintervju den mest passande metoden. Genom intervjuer 
med erfarna personer i missbruksområdet kommer man idealt åt en stor och djup 
kunskapsmängd, vilket gör det möjligt att belysa orsaker.

Positivism 
I denna vetenskapliga riktning studerar man, tolkar och försöker begripa 
grundförutsättningarna för den mänskliga existensen. Positivisterna bygger sin tradition på en 
teoretisk struktur som är kopplad till naturlagar. Lagarna beskriver samband mellan orsak och 
verkan och skall enligt positivisterna formuleras på ett objektivt, formaliserat och rationellt 
korrekt språk. I den positivistiska traditionen skall forskaren kunna bytas ut och utfallet av 
forskningsarbetet skall ändå bli det samma (Patel och Davidson 1994). För att finna sanning 
skall man enligt positivismen följa en metod eller allmänna metodregler som i stort sett är 
oberoende av undersökningens innebörd och samband (Kvale, 1997). Han skriver vidare att 
all inverkan från forskarens sida bör elimineras.

Den vetenskapliga realismen (positivisterna) yttrar enligt Hartman (2004) att vetenskaplig 
teori är reell (sann) enbart om den överensstämmer med händelser och förbindelser som 
existerar oberoende av själva läran (teorin). Den vetenskaplige realisten avser att man kan ha 
vetskap om dessa händelser och samband. Eftersom världen är som den är, oberoende av 
teorier om den, finns det inom varje område endast en teori som är riktig. Det är därför som 
man ibland kallar teoriers sanning för objektiv, d.v.s. den teori som är sann för en person är 
också sann för alla andra, oavsett var man lever eller vilket samhälle och vilken kultur man 
tillhör. Han framhåller att den värld som gör en teori sann skall existera oberoende av teorin, 
inte människan (Hartman, 2004).

Bryman (2002) beskriver den kvantitativa forskningen som en forskningsstrategi som betonar 
kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Till skillnad från detta kan kvalitativ 
forskning uppfattas som en forskningsstrategi som i regel lägger vikt vid ord och inte 
kvantifiering under insamlingen och analysen av data. 

De metoder som man använder för att bearbeta data kan vara allt från statistiska metoder för 
analys av kvantitativa data till metoder för tolkning av textmaterial. Statistiken är en egen 
vetenskap men används också inom många empiriska vetenskaper och i utredningsarbeten 
som ett verktyg att ordna, beskriva, bearbeta och analysera data (Patel och Davidson, 1994). 
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En del av studiens syfte var att undersöka om det finns skillnader i bakgrundsfaktorer och 
drogmissbruk som beror på ursprung och kön bland unga vuxna missbrukare. I 
inskrivningsformulär från DOK-systemet, som är ett system för dokumentation, 
kvalitetsutveckling och utvärdering inom missbrukarvården i Sverige, fanns möjlighet att 
analysera en stor datamängd (205 klienter i studiens målgrupp) och genom kvantitativa 
metoder kan eventuella skillnader hittas och verifieras statistiskt. Detta innebär att resultaten 
kan generaliseras till all missbruksbehandling så länge ålder och ursprung är inom studiens 
intervall.

Kombination av kvantitativ och kvalitativ metodik
Kombinationen av den kvantitativ och kvalitativ forskning kan medföra att man förstärker 
fördelarna och försvagar nackdelarna med respektive strategi (Bryman, 2002). Det är dock 
inte alla författare som anser att en sådan kombination är eftertraktad eller ens tänkbar. Å 
andra sidan har antalet forskare som använt flerfaldig strategi (kombinationsstudier) sannolikt 
stegrats sedan början av 1980-talet. Bryman (2002, s. 422) resumerar slutligen kombinationen 
av kvalitativ och kvantitativ forskning genom följande punkter:

 Även om antalet undersökningar som bygger på en flerfaldig strategi har ökat, finns 
det fortfarande forskare som ställer sig kritiska till ett sådant synsätt.

 Invändningar mot en flerfaldig forskningsstrategi brukar vara en följd av 
epistemologiska och ontologiska svårigheter i samband med en kombination av 
kvantitativa och kvalitativa metoder.

 Det finns flera olika sätt varpå man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa 
metoder och förverkliga en flerfaldig forskningsstrategi.

 Resultaten från en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning kan vara både 
planerade/förväntade och oplanerade/oväntade.

Bryman (2002) resonerar i det här avseendet att båda metoderna (kvantitativa och kvalitativa) 
kan ge stöd åt varandra på flera sätt. Exempelvis skriver han att kvalitativa metoder kan 
leverera hypoteser och på så sätt, genom öppna metoder, vara till hjälp som en källa till 
hypoteser och idéer som längre fram kan prövas med hjälp av kvantitativa metoder. Han 
skriver vidare att kvalitativa metoder kan ge stöd till kvantitativa mätningar. I denna uppsats 
är det detta resonemang som motiverar valet att använda båda metoderna. Den djupgående 
kunskap om sociala sammanhang som man får utifrån kvalitativa metoder kan komma till 
användning då man gestaltar surveyfrågor vid strukturerade intervjuer och enkäter. Ett sätt 
varpå en kvantitativ undersökning kan underlätta för en kvalitativ rör sig om urvalet av de 
personer som ska intervjuas eller undersökas. Det finns både för- och nackdelar med att enbart 
använda den ena eller den andra metoden eller kombinationen av båda metoderna, vilket man 
bör vara medveten om. 

Syftet med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metodik var att få ett både generellt 
och djupt resultat av studien, samt att få kunskap om de båda forskningstraditionerna. 
Eftersom det fanns tillgång till DOK-materialet och klientgrupper som kunde jämföras, 
väcktes tanken om användningen av kvantitativ metodik. Genom kvantitativa metoder kan 
eventuella skillnader mellan klientgrupper verifieras statistiskt och därmed generaliseras. 
Orsaker till eventuella skillnader mellan klientgrupper kan dock inte visas med enbart 
kvantitativa metoder, utan för att nå ett sådant djup i studien krävs även kvalitativa metoder. 
För att nå en djupare och mer uttömmande insikt kring frågeställningarna användes därför 
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intervjuer med efterföljande tolkningar, vilka var lika väsentliga och adekvata som den 
kvantitativa studien.

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Att inhämta information är något man gör för att utföra en undersökning. Man vet ofta att den 
insamlande informationen kan vara osäker eller felaktig. Denna problematik har sina principer 
vid mätning, man måste försäkra sig om att man vet vad man gör eller mäter. Man måste dels 
veta att man undersöker det man avser att undersöka, d.v.s. man måste veta att man har god 
validitet och dels måste man veta att man gör det på ett tillförlitligt sätt d.v.s. man måste veta 
att man har god reliabilitet (Patel och Davidson, 1994). Frågan om generaliserbarhet, d.v.s. 
om och hur man får generalisera sina resultat, är enligt Kvale (1997) ständigt aktuell. 

Reliabilitet inom den kvantitativa forskningsramen handlar enligt Bryman (2002) om 
följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten när det gäller mätning av ett begrepp. I 
den kvantitativa forskningen råder tre viktiga faktorer till om ett mått är reliabelt, närmare 
bestämt stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet.

Stabilitet, vilket innebär att resultaten inte skiljer sig åt i någon större utsträckning när man 
mäter vid olika tidpunkter. I DOK-materialet fanns endast inskrivningsdata från år 2005, så 
det går inte att exakt bedöma hur stabila över tiden som de använda faktorerna är. Sannolikt är 
2005 års data relativt konstant inom ett fåtal år, men skulle man jämföra med exempelvis 
1990 års inskrivningsdata hittar man antagligen en del skillnader. Resultaten är således 
sannolikt enbart fullt användbara ett fåtal år. Samma resonemang kan man förmoda gälla för 
en kvalitativ undersökning. 

Intern reliabilitet, handlar om att de mätinstrument som består av en skala eller ett index skall 
vara säkra och konsekventa. DOK-materialet är ett mätinstrument, där svarsalternativ på olika 
frågor som består av skalor och index anges. Svaren kommer i de flesta fall från klienterna 
själva. Även om kanske inte alla klienter är helt sanningsenliga när de besvarar frågorna är 
klienterna tillräckligt många för att säkerställa att det inte finns något stort systematiskt fel.  

Interbedömarreliabilitet, rör sig om subjektiva bedömningar, då man observerar data till 
kategorier och då det finns flera observatörer involverade. Det finns således risk för att 
överensstämmelsen mellan deras tolkningar är allt för liten. I DOK-materialet finns många 
observatörer inblandade, men då den mesta informationen kommer från klienterna själva eller 
från register är risken liten för problem med subjektiva bedömningar från observatörerna i 
någon hög omfattning. För att så långt det är möjligt säkerställa objektiviteten, används även 
manualer, video samt att personalen får utbildning i DOK-systemet. Reliabilitet inom den 
kvalitativa forskningen är enligt Kvale (1997) beroende av den omedvetna inverkan forskaren 
har på hur t.ex. intervjufrågorna ställs, samt vilken inverkan forskaren utgör i 
intervjusituationen i stort. Under intervjuerna i denna uppsats användes samma frågeformulär 
vid samtliga intervjutillfällen och stor vikt lades vid att ställa frågorna på samma sätt och i 
samma sammanhang. Intervjuerna utfördes också av samma personer. Det går ändå inte att 
garantera att omedveten inverkan inte finns, men genom att tänka på, och vara medveten om 
denna risk går den att minimera.

Validitet inom den kvantitativa forskningsramen rör ämnet om ifall en eller flera 
mätinstrument som används för att mäta ett begrepp i själva verket mäter just det begreppet 
(Kvale, 1997). DOK-materialet, som används i denna uppsats är ett mätinstrument, som i de 
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flesta fall mäter det begrepp man vill mäta, men i något fall finns risk för systematiska fel. Till 
exempel kan man tänka sig att många utomnordiska invandrare kanske inte bedömer faktorer 
som ”stöd från föräldrar” på samma sätt som svenska klienter. Även i fråga om kön kan det 
vara möjligt att män och kvinnor inte lägger samma vikt vid sådana faktorer. Vad som menas 
med validitet inom den kvalitativa forskningen är att man undersökt det man valt att 
undersöka. Det råder, enligt Kvale (1997), en del svårigheter inom kvalitativ forskning då det 
gäller validitet och reliabilitet. Han menar vidare att validiteten i en kvalitativ forskning kan 
vara svår att fastlägga, eftersom validitet i själva verket mäter om man mätt det man valt att 
mäta och då det handlar det om siffror. Genom väl uttänkta intervjufrågor kan man minimera 
risken för att man får svar eller förklaringar som helt eller delvis påverkas av andra begrepp 
än det eftersökta.

Generalisering innebär att forskarna försöker yttra något om i vilken utsträckning resultaten 
kan generaliseras till andra grupper och situationer än dem som varit aktuella i den specifika 
undersökningen. Vad gäller kvantitativa metoder kan detta hanteras med statistiska 
signifikanstester (Bryman, 2002). Detta görs också på DOK-materialet i denna uppsats.
Generalisering av kvalitativa metoder är enligt Kvale (1997) invecklat vilket gör att det leder 
till olika uppfattningar i hur man kan generalisera kvalitativt material. Han avser att det beror 
på hur undersökningen är utförd, hur den är disponerad och hur stort antalet 
undersökningspersoner är. I uppsatsen görs bara tre intervjuer, vilket i sig är för lite för att 
kunna generalisera enbart resultaten från intervjuerna. I kombination med resultaten från de 
kvantitativa resultaten ökar generaliserbarheten, men i vilken grad är svårt att bedöma. 

Sammanfattningsvis anses att kvalitativa metoder kan ge en djupare kunskap än kvantitativa 
metoder. Kvalitativa metoder kan dock vara svåra att validera och generalisera, vilket är 
lättare att behandla med kvantitativa metoder. Genom en kombination av båda metoderna kan 
man ta del av de fördelar som respektive metod har, samtidigt som nackdelarna kan 
minimeras.  

Planering och genomförande

Studien är grundad på aktuell forskning och litteratur inom problemområdet. Material från 
DOK-systemet har integrerats med intervjuer med personal inom öppenvården. Eftersom 
uppsatsen byggs på två forskningstraditioner (kvalitativ och kvantitativ), intervjuer och 
bearbetning av DOK-material, blir det också två olika beskrivningar av planering och 
genomförande.  

Tillvägagångssätt – Kvantitativ undersökning
Vad gäller urvalet sker jämförelsen mellan svenska och utomnordiska klienter, respektive 
män och kvinnor i åldrarna 18-25 år med missbruksproblematik. Anledningen till att dessa 
åldrar valdes var dels att avgränsa materialet och få ett mer homogent material, samt att det i 
denna åldersgrupp finns en överrepresentation av invandrare jämfört med svenskar. 

I den kvantitativa delen av uppsatsen användes data från 2005 års inskrivningsformulär i 
DOK-systemet. Från början erhölls data från 1633 klienter. Målgruppen i studien var män och 
kvinnor av svenskt och utomnordiskt ursprung i åldrarna 18-25 år. Som svenskar definierades 
alla klienter som var födda i Sverige med antingen två svenska föräldrar eller en svensk och 
en nordisk förälder. Som utomnordiska definierades klienter födda i Sverige eller utomlands 
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med två utomnordiska föräldrar. Klienter med en svensk och en utomnordisk förälder samt 
adopterade klienter togs bort eftersom de var för få för att kunna analyseras som en grupp, 
vilket från början var syftet. För att få fram målgruppen togs även alla klienter i åldrarna över 
25 och under 18 år bort. Dessutom saknades fullständiga data om ursprung för ett flertal 
klienter, som därför också ströks från studien. Av de ursprungliga 1633 klienterna blev det 
205 klienter kvar som kunde användas till studien. 

Då syftet var att undersöka betydelsen av ursprung respektive kön, på bakgrundsfaktorer och 
missbrukstyp, användes dessa som oberoende variabler. Då kön och ursprung kan vara 
beroende av varandra gjordes även tester med kombinerade grupper, d.v.s. svenska män, 
svenska kvinnor, invandrarmän och invandrarkvinnor. Vissa av variablerna hade 
svarsalternativ i flera nivåer, där det visade sig att bara ett fåtal klienter befanns i en del 
nivåer. För att få tillräckligt många klienter i varje nivå gjordes i sådana fall grupperingar, 
d.v.s. näraliggande nivåer slogs ihop. För att validera resultaten gjordes statistiska 
signifikanstest, Chi2-test för de kvalitativa variablerna och t-test för de kvantitativa. 
Resultaten av signifikanstesten redovisas i löpande text.

Tillvägagångssätt – Kvalitativ undersökning
För att kunna relatera den kvalitativa undersökningen till den kvantitativa konstruerades 
intervjufrågorna till största delen utifrån de valda variablerna i DOK-materialet. Det 
kvalitativa urvalet utgjordes av tre intervjuer med behandlare som är yrkesverksamma inom 
den öppna missbrukarvården. Kontakt togs först via telefon och efter överenskommelse 
skedde utskick av missiv och förfrågan (bilaga 1 och 2). Respondenterna besöktes på avtalade 
tider på sina arbetsplatser. Intervjuerna inleddes med en övergripande diskussion kring 
problemområdet till uppsatsen och därefter användes intervjuguiden (bilaga 3). För att 
undvika att hela tiden anteckna och därigenom kunna skapa en bättre dialog använde vi under 
intervjuns gång en bandspelare. Intervjutiden var cirka en timme.

Till en början lyssnade vi av hela materialet för att få en allmän uppfattning om innehållet. 
Därefter utgick vi från vissa teman för att sedermera sätta ihop delar till helheter, vilket 
gjordes upprepade gånger för att fördjupa förståelsen, likt en hermeneutisk cirkel. För att 
kunna urskilja mönster och samband i materialet, klipptes intervjumaterialet i olika stycken 
för att sedan kategoriseras under olika teman. Därefter lyssnade vi igenom hela materialet 
igen för att säkerställa att resultaten skulle bli korrekta och så fylliga som möjligt, men då 
svaren oftast var kortfattade framkom inget ytterligare. Med hjälp av kategorisering, samt 
inkludering av de tankar som uppkom under hela arbetsprocessen, skapades en uppfattning för 
hur personal inom öppenvården resonerar beträffande missbruksproblematik hos svenska 
respektive utomnordiska klienter med olika kön. I resultatavsnittet valde vi att utgå ifrån valda 
teman i den mån det gick för att få struktur och göra det lättläst och överskådligt. De upplevda 
kvaliteterna, som beskrivs i resultatet, sammanbinds med teorin i den teoretiska 
problematiseringen.
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Forskningsetiska överväganden
De grundläggande etiska frågorna inom forskning rör sig enligt Bryman (2002) om integritet, 
frivillighet, anonymitet och konfidentialitet för de personer som deltar.  Det finns vissa etiska 
principer inom den svenska forskningen och de lyder enligt följande: 

Informationskrav innebär att forskaren ska informera de berörda personerna om studiens 
syfte.  Dessutom innefattas att deltagandet är frivilligt och att deltagarna har rätt att avbryta 
när som helst under studien. Deltagarna ska också bli informerade om alla moment som 
kommer att ske under studien.

Konfidentialitetskrav betyder att uppgifter om deltagarna ska behandlas med största 
konfidentialitet, vilket innebär att personuppgifter måste förvaras och skyddas så att inte 
obehöriga kan komma åt dem, men också att uppgifterna i studien inte kan härledas till 
deltagaren/deltagarna. 

Samtyckeskrav innebär att deltagarna i en forskningsstudie själva har rätt att bestämma över 
sin medverkan. Om någon av deltagarna är minderårig kan vårdnadshavarens godkännande 
krävas.

Nyttjandekrav innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas för forskningens 
ändamål och inget annat.

Enligt Bryman (2002) förekommer det i praktiskt taget all forskning överträdelser mot de 
etiska principerna.  Han menar att en majoritet av alla studier inbegriper delar som är etiskt 
tvivelaktiga, exempelvis kan det förekomma att respondenten inte får tillräcklig med 
information om studiens syfte, moment och konfidentialitet.

Enligt Kvale (1997) kan etiska problem uppstå i en intervju eftersom parterna i en intervju 
inte är jämlika. Det är forskaren som styr intervjun och kan i och med det utnyttja sin position 
för att vägleda och påverka deltagarens svar till sin forsknings fördel. För att intervjua på ett 
professionellt sätt krävs entusiasm och förståelse inför respondenten. Man måste bemöta de 
etiska frågorna med ansvar och känslighet, men hur man tillämpar de etiska principerna beror 
mycket på hur forskaren är som person (Kvale, 1997). 

Eliason (1995) menar att forskningsetik inte endast är att respektera de människor som ingår i 
studien utan också respekt för forskning, dess heder och grundläggande värden.  
Hederligheten innebär inte endast att inte manipulera med siffror utan att i 
forskningspraktiken agera i enlighet med vår egen världs- och kunskapssyn och att man med 
vetenskapens hjälp förblir kritiska forskare som gagnar allas bästa, att finna lösningar och att 
ha kunskap att se olika sidor av samma problem. Enligt de etiska övervägandena råder kravet 
att man skall beskriva verkligheten medan man bär på ansvar och skyldighet att skydda 
enskilda personer. Att ägna sig åt forskningsarbete som inblandar andra människor innebär ett 
ovillkorligt ansvar och en balansgång (Croona, 2003). 

I undersökningen genomförde vi tre intervjuer, som föregicks av information via telefon och 
brev om studiens syfte och att medverkan är frivillig. Vi informerade också om att 
respondenternas personliga uppgifter bevaras konfidentiellt, samt att de själva väljer om de 
vill delta och om/när de vill avsluta intervjun. Respondenterna fick även information om att 
de uppgifter de lämnar endast kommer att användas för denna studie. Vi lade stor vikt vid ett 
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neutralt och opartiskt förhållningssätt både gentemot respondenter och frågeställningar, för att 
så långt som möjligt erhålla personliga svar av respondenterna. Att informera respondenterna 
om de etiska principerna gjorde det lättare att undvika misstolkningar och kunna få deras 
engagemang och förtroende.

I DOK-materialet, som användes i den kvantitativa undersökningen, var klienterna redan 
avidentifierade. De etiska kraven angående information, samtycke och nyttjande är 
tillmötesgångna, då klienterna före intervjuerna informerats om syftet med DOK, att 
deltagande är frivilligt och att resultat får användas för forskningsändamål. I något fall fanns 
bara en enda klient i en kategori, vilket skulle göra det möjligt att identifiera denne, av etiska 
skäl valde vi att inte redovisa dessa resultat.

Resultat av den kvantitativa undersökningen

Studien utgick från inskrivningsdata från 2005, sammanlagt 1633 klienter. Av dessa var ca 
300 mellan 18 och 25 år. På grund av ofullständiga uppgifter om härkomst reducerades antalet 
till 205 enligt tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av materialet.
Svenskar Utomnordiskt 

ursprung
Totalt

Män 89 44 133
Kvinnor 57 15 72
Totalt 146 59 205

Då grupperna inte är lika stora användes vid analys och statistisk bearbetning procentuell 
andel istället för det absoluta antalet. Betydelsen för de olika variablerna, av ursprung 
respektive kön testades statistiskt. Då man kan tänka sig att ursprung och kön inte är 
oberoende av varandra, gjordes även tester med fyra grupper, d.v.s. svenska män, svenska 
kvinnor, invandrarmän samt invandrarkvinnor (tabell 1). Resultat från testerna med dessa fyra 
grupper redovisas endast i de fall skillnaderna var signifikanta eller där man kunde se 
tendenser som kompletterar testerna med kön och ursprung som oberoende variabler. Det 
procentuella bortfallet, som varierade något mellan variablerna, beräknades också för att 
kunna detektera eventuell skevhet i materialet. 

Socialt nätverk
Med socialt nätverk menas här dels vilket stöd klienterna har från föräldrar, syskon och släkt 
och dels hur mycket kontakt klienterna har med dessa.

Familjestöd
Samtliga klienter fick frågan på DOK-frågeformulär om huruvida de känner stöd från mor, 
far, syskon samt annan nära släkting. Endast två svarsalternativ fanns, ja eller nej. Det är 
således ett relativt grovt mått, då graden av stöd inte anges. När ursprung är oberoende 
variabel består svenskar och invandrare av både män och kvinnor och när kön är oberoende 
variabel består män och kvinnor av både svenskar och invandrare. Stödet från moderns sida är 
för samtliga grupper större än faderns. Detta kan bero på att många av klienterna genomlevt 
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en skilsmässa och vuxit upp med sin mor (jämför resultat från förändring och boendekategori 
nedan). 

När ursprung var oberoende variabel visades att de svenska klienterna kände ett större stöd av 
sina föräldrar än invandrarna. Beträffande stöd från mor kände 76% av de svenska klienterna 
det, jämfört med 61% av invandrarna, en skillnad som enligt Chi2-test inte är statistiskt 
signifikant. Vad gäller stöd från far kände 55% av de svenska klienterna det, jämfört med 
38% av invandrarklienterna, här är skillnaden signifikant (p<0,05).

När kön är oberoende variabel visade det sig att inga signifikanta skillnader fanns beträffande 
stöd från vare sig mor, far, syskon eller släkt. Vad gäller stöd från övrig släkt kan man ändå se 
en tendens att kvinnor (53%) uppger ett större stöd än män (38%).

Stöd från syskon är för samtliga grupper högre än stödet från föräldrar och övrig släkt, dock 
finns inga signifikanta skillnader, vare sig mellan ursprung eller kön.

Kontakt med föräldrar 
Samtliga klienter besvarade frågan i DOK- formulären om hur ofta de träffar föräldrar. Det 
fanns sex svarsalternativ, från aldrig till daglig kontakt. Då det blev för få svar på en del 
alternativ slogs de ihop i följande tre kategorier:

 Aldrig eller vid enstaka tillfälle
 1-3 dagar per vecka
 Minst 4 dagar per vecka

Skillnaden i föräldrakontakt mellan könen är liten, osystematisk och ej statistiskt signifikant. 
Nästan hälften av både män och kvinnor träffar sina föräldrar minst fyra dagar per vecka, 
medan bara 21% av männen och 26% av kvinnorna uppgav att de aldrig eller bara vid enstaka 
tillfällen träffar sina föräldrar. 

När ursprung är oberoende variabel visas dock ett systematiskt mönster, där svenskar har en 
mer frekvent kontakt med sina föräldrar än invandrare. Denna skillnad är statistiskt signifikant 
(p<0,05). Hela 38% av klienterna med invandrarbakgrund uppger att de bara har kontakt med 
sina föräldrar vid enstaka tillfällen. Andelen svenskar som har så lite kontakt med sina 
föräldrar är betydligt mindre, endast 18%. Vad gäller klienter med föräldrakontakt minst fyra 
dagar per vecka är mönstret det motsatta, svenska män och kvinnor har mer föräldrakontakt 
än invandrargrupperna (50% jämfört med 38%). Detta resultat överensstämmer med att 
svenskar även kände ett större stöd från sina föräldrar än invandrarna (jfr familjestöd ovan).

Kontakt med övrig släkt
Samtliga klienter fick frågan om hur ofta de träffar sin släkt. Det fanns sex svarsalternativ, 
från aldrig till daglig kontakt. Då det blev för få svar på en del alternativ slogs de ihop i tre 
kategorier enligt följande:

 Aldrig
 Vid enstaka tillfälle
 Minst en dag per vecka



20

Då svaren var mer förskjutna mot mindre frekvent kontakt än för föräldrar är dessa tre 
kategorier inte identiska med de för föräldrakontakt och kan således inte direkt jämföras.

Skillnaden i släktkontakt för män och kvinnor är inte statistiskt signifikant, men en tendens 
kan dock urskiljas, att kvinnor träffar sin släkt oftare än män. Av kvinnorna träffade 35% sin 
släkt minst en gång per veckan jämfört med 23% av männen.

Skillnaden i släktkontakt mellan svenskar och invandrare är däremot statistiskt signifikant 
(p<0,05). Andelen svenskar som aldrig eller vid enstaka tillfälle (sammanlagt 76%) har 
kontakt med sin släkt är högre än för invandrare (sammanlagt 60%), medan det motsatta 
förhållandet gäller för kontakt minst en gång per vecka (24 respektive 40%). Jämför man med 
resultaten för föräldrakontakt, där det visades att invandrarna hade mindre föräldrakontakt än 
svenskarna, har således invandrarna däremot mer kontakt med sin släkt än svenskarna. 

Chi2-tester med fyra separata grupper, dvs. svenska män, svenska kvinnor, invandrarmän samt 
invandrarkvinnor visade också att skillnaden var statistiskt signifikant (p<0,05). Det är 
svenska män som här urskiljer sig genom mindre kontakt med sin släkt än de övriga tre 
grupperna, enbart 17% av de svenska männen träffar någon ur sin släkt minst en gång per 
vecka, jämfört med 34% av de svenska kvinnorna, 39% av invandrarmännen samt 42% av 
invandrarkvinnorna. Endast 12 invandrarkvinnor fanns i gruppen (bortfall tre stycken), så 
ingen säker slutsats kan dras för dem, men att det finns skillnader mellan svenska män och 
kvinnor samt invandrarmän vad gäller släktkontakt är en intressant iakttagelse.

Hade ursprung och kön varit oberoende av varandra hade det varit rimligt att anta att svenska 
män och kvinnor skulle skilja sig från invandrarmän och invandrarkvinnor. Så blev inte fallet, 
enbart svenska män urskiljer sig, vilket visar att kön och ursprung är beroende av varandra 
vad gäller släktkontakt.

Uppväxtmiljö
Med uppväxtmiljön menas här, hos vem klienten vuxit upp med till och med 18 års ålder. 
Åldern är uppdelad i fem intervall, 0-2, 3-6, 7-12, 13-15 samt 16-18. I varje tidsintervall finns 
elva svarsalternativ enligt tabell 2.

Tabell 2. Uppväxtkategorier.
Alternativ Uppväxt med

1 Biologisk mor och far
2 Biologisk mor
3 Biologisk far
4 Biologisk förälder och partner (styvfamilj)
5 Adoptivfamilj
6 Fosterfamilj
7 Mor- och farföräldrar
8 Annan vårdnadshavare
9 Eget boende
10 Institution
11 Bostadslös

För att göra ett index användes en kategorisering av uppväxtdata enligt Larsson och Segraeus 
(2005), dock ej fullt ut då uppgifter om missbruk och psykiska problem i uppväxtmiljön 
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saknas. I denna indexering användes de fyra första åldersintervallen (d.v.s. upp till 15 år). 
Anledningen till att det sista åldersintervallet inte används är något oklar. En jämförelse 
mellan intervall 13-15 och 16-18 visade dock att skillnaden skulle bli marginell om det sista 
åldersintervallet lades till. 

Till att börja med definierades en ny variabel som betecknas ”förändring” som har två 
alternativ, ”noll” gavs klienter som inte genomgått någon förändring i familjeförhållanden och 
”ett” gavs klienter som genomgått minst en förändring i familjeförhållanden under uppväxten. 

Majoriteten av samtliga klientgrupper har genomgått minst en förändring i familjförhållande 
under sin uppväxt. Av svenskarna hade 60% genomgått minst en förändring under uppväxten 
jämfört med 70% för invandrarna. Mellan män och kvinnor var skillnaden mindre (59 
respektive 61%). Enligt Chi2-test är inte skillnaderna statistiskt signifikanta, men tendensen är 
att invandrarna har en högre förändringsfrekvens under uppväxten än svenskarna.

Därefter konstruerades en ytterligare variabel som betecknas ”boendekategori” som har tre 
nivåer enligt följande:

Boendekategori 1 består av klienter som upp till en ålder av 15 år enbart levt med båda sina 
biologiska föräldrar.

Boendekategori 2 består av klienter som under någon period under sina första 15 år levt med 
ensamstående mor eller far, biologisk förälder med partner (styvfamilj), mor- och farföräldrar 
eller annan vårdnadshavare.

Boendekategori 3 består av klienter som under någon period av sin uppväxt levt i 
adoptivfamilj, fosterfamilj, institution, eget boende eller varit bostadslösa.

Mönstret från förändringsfrekvensen slår igenom i boendekategorierna. En minoritet av 
samtliga klienter har levt hela uppväxten med båda sina biologiska föräldrar, 30% för både 
män och kvinnor samt 32% av svenskarna och 25% av invandrarna. Andelarna klienter i 
kategori 1 visar således att något fler av de svenska klienterna har växt upp med båda sina 
biologiska föräldrar jämfört med invandrarna. Detta förhållande kan kopplas till resultaten i 
förändringsfrekvenserna, där det visades att invandrarna genomgått fler förändringar i 
familjeförhållanden än svenskarna. Har man genomgått någon sådan förändring hamnar man 
per definition inte i boendekategori 1.

Går man vidare och analyserar boendekategori 2 ser man att 53% av svenskarna återfinns här 
jämfört med 67% av invandrarna. Ser man på könsgrupperingen är 60% av männen och 51% 
av kvinnorna i boendekategori 2.

Vad gäller klienterna i kategori 3 fanns där enbart 4 invandrare, vilket gör att denna grupp ej 
går att analysera på ett meningsfullt sätt. Av männen var 10% i boendekategori 3, jämfört med 
19% av kvinnorna. Även här är antalet klienter i boendekategori 3 något tunt (12 män och 13 
kvinnor), men man kan ändå se en tendens. Sannolikheten att kvinnliga missbrukare växt upp 
i boendekategori 3 är således högre än för manliga missbrukare. Då invandrarna i denna 
boendekategori var så få kan man ändå inte säga om etnicitet eller genus är av större vikt.

Någon statistiskt signifikant skillnad i boendekategori fanns inte, vare sig mellan ursprung 
eller kön. Därmed kan man dra slutsatsen att det kan finnas andra faktorer, som exempelvis 
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om det förekommit missbruk och psykisk ohälsa i uppväxtmiljön, än kön och etnicitet som är 
viktiga för uppväxtmiljön. Även om Chi2-test inte visade några statistiskt signifikanta 
skillnader, kan man ändå skönja vissa systematiska skillnader, varav den viktigaste är att 
svenska klienter oftare växt upp i kärnfamilj än invandrarklienterna, samt att kvinnliga 
missbrukare oftare än män återfinns i boendekategori 3.

Utbildning och arbete
Det som här avses med utbildning är huruvida klienterna fullföljt gymnasium eller ej. 
Dessutom analyseras antal år av regelbundet arbete hos klienterna. 

Utbildningsnivå
Utbildningsnivån angavs från början i fyra nivåer, ej fullföljd grundskola, fullföljd 
grundskola, fullföljt gymnasium samt fullföljd eftergymnasial utbildning. För att få tillräckligt 
stora grupper gjordes en gruppering i två nivåer, ej genomgått gymnasium och genomgått 
gymnasium. 

Majoriteten av alla klienter har ej gymnasiekompetens, 71% av både svenskar och invandrare, 
74% av männen samt 65% av kvinnorna. Enskilda grupperingar för både kön och ursprung 
resulterade inte i någon statistiskt signifikant skillnad i utbildningsnivå. Tendensen är ändå att 
män har en lägre utbildningsnivå än kvinnor. 

Analyserar man istället fyra separata grupper, d.v.s. svenska män, svenska kvinnor, 
invandrarmän samt invandrarkvinnor finner man inga signifikanta skillnader. Man kan dock 
se en relativt stark tendens, då invandrarkvinnor skiljer sig från de övriga, hela 53% av 
invandrarkvinnorna har fullgjort gymnasium jämfört med endast 20% av invandrarmännen, 
28% av de svenska männen och 30% av de svenska kvinnorna. Den största skillnaden finns 
således mellan invandrarmän och invandrarkvinnor, vilket igen visar att inverkan av kön och 
ursprung är beroende av varandra. Det skall dock noteras att antal invandrarkvinnor (15) är 
för lågt för att dra långtgående slutsatser. 

Man kan anta att det finns andra faktorer än kön och etnicitet, som exempelvis om det 
förekommit missbruk och psykisk ohälsa i uppväxtmiljön som är viktiga för utbildningsnivån. 
Resonemanget kring utbildningsnivå liknar det för uppväxtmiljö när det gäller avgörande 
faktorer som ej finns tillgång till i detta material.

Arbetslivserfarenhet
Medelantal år av regelbundet arbete hos klienterna var för svenskar 1,8, för invandrare 1,9, 
för män 1,8 samt för kvinnor 2,0 år. Gemensamt för samtliga grupper är att klienterna inte har 
långvariga arbetslivserfarenheter, vilket inte heller var förväntat med tanke på att alla är 
mellan 18-25 år. Skillnaderna mellan grupperna är relativt små och enligt t-test ej statistiskt 
signifikanta. 
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Drogmissbruk och myndighetskontakt
Under detta tema undersöks klientgruppernas primära drog samt vid vilken ålder deras första 
myndighetskontakt, beroende på missbruksproblematik, skedde.

Primärdrog
Klienternas primära drog angavs i inskrivningsformulären. De flesta av de 20 drogalternativen 
hade endast ett fåtal klienter angett som primärdrog. Av den anledningen gjordes en 
gruppering till två drogkategorier, alkohol och narkotika. Tanken var att ha en ytterligare 
kategori som bestod av olika läkemedel, men det visade sig att antalet klienter med denna typ 
av missbruk var för litet.   

Generellt är det betydligt vanligare med missbruk av narkotika än alkohol, 139 av klienterna 
hade narkotika som primärdrog medan 39 klienter hade alkohol. I figur 1 redovisas resultaten 
för både kön och ursprung. 
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Figur 1. Procentuell andel av klienter med alkohol respektive narkotika som 
primärdrog – separat grupperade enligt kön och ursprung

Det är tydligt att kön är en viktigare faktor än ursprung när det gäller primärdrog. Jämfört med 
män konsumerar kvinnliga missbrukare alkohol i större omfattning. Skillnaden i primärdrog 
mellan kvinnor och män är statistiskt signifikant (p<0,01). Vad gäller skillnaden i primärdrog
mellan svenskar och invandrare (figur 1) är den liten och ej statistiskt signifikant.
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Därefter analyserades klienterna istället i fyra separata grupper, d.v.s. svenska män, svenska 
kvinnor, invandrarmän samt invandrarkvinnor (figur 2).
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Figur 2. Procentuell andel av klienter med alkohol respektive narkotika som 
primärdrog – grupperade enligt både kön och ursprung

Förhållandet mellan svenska män och män med invandrarbakgrund är omvänt för de två 
drogkategorierna. Vad gäller alkohol som primärdrog är det vanligare bland svenska män än 
invandrarmän, endast 3% av invandrarmännen hade alkohol som primärdrog. Rörande 
narkotika är det vanligare bland de manliga invandrarklienterna än de svenska männen. 

Vad gäller de svenska kvinnorna uppvisar de ett mönster som liknar de svenska männens, 
dock med procentuellt sett något fler med alkohol och färre med narkotika som primärdrog. 
Invandrarkvinnorna har ett mönster i primärdrog som skiljer sig från alla andra grupper, med 
ungefär lika många med alkohol som narkotika (figur 2). Särskilt markant är skillnaden i 
primärdrog mellan invandrarkvinnor och invandrarmän (figur 2). Dock är antalet 
invandrarkvinnor endast 15, vilket medför att mönstret beträffande dessa kanske enbart kan 
ses som en stark tendens. Chi2-test visar ändå att det råder signifikanta skillnader (p<0,001).

Även i denna faktor visade det sig således att kön och ursprung är i högsta grad beroende av 
varandra. Svenska män och kvinnor uppvisar ett likartat mönster medan invandrarmän skiljer 
sig markant från invandrarkvinnor vad gäller primärdrog.

Myndighetskontakt
Medelvärdet för klienternas angivna ålder, för respektive grupp, vid den första 
myndighetskontakten som beror på missbruksrelaterade problem var för både svenskar, 
invandrare, män och kvinnor mellan 15,5 och 17 år. Inga signifikanta skillnader fanns (enligt 
t-test).

Därefter beräknades istället åldern för första myndighetskontakt för fyra separata grupper, 
dvs. svenska män, svenska kvinnor, invandrarmän samt invandrarkvinnor. Gemensamt för tre 
grupper är att majoriteten av klienterna hade sin första myndighetskontakt vid 16-17 års ålder 
(svenska män, invandrarmän och invandrarkvinnor). Svenska kvinnor hade sin första 
myndighetskontakt vid drygt 14 års ålder, således betydligt yngre än de övriga grupperna. Vid 
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statistisk jämförelse mellan svenska män och svenska kvinnor visade det sig ändå att 
skillnaden ej var statistiskt signifikant och därmed bara kan ses som en tendens.

Återigen kan slutsatsen dras att kön eller ursprung var för sig ej har någon inverkan, utan en 
kombination av kön och ursprung krävs för att visa en tydlig tendens på åldern vid första 
myndighetskontakt.

Psykisk hälsa
Klienternas problem med sin psykiska hälsa angavs i inskrivningsformulären med två 
svarsalternativ, ja eller nej. Resultaten för de separata grupperingarna redovisas i figur 3.
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Figur 3. Procentuell andel av klienter med respektive utan psykisk ohälsa – med kön 
respektive ursprung som oberoende variabel.

Vid analys av figur 3 ser man en markantare skillnad för svenskar och invandrare än för män 
och kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor är ej signifikant men tendensen är att det är 
kvinnor som har större problem med psykisk hälsa än män. Skillnaden mellan svenskar och 
invandrare är betydligt markantare och statistiskt signifikant (p<0.01). Svenskar har således 
mer problem med psykisk hälsa än invandrare.
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Därefter analyserades klienterna istället i fyra separata grupper, d.v.s. svenska män, svenska 
kvinnor, invandrarmän samt invandrarkvinnor (figur 4).
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Figur 4. Procentuell andel klienter med respektive utan psykisk ohälsa - med 
kombinationer av kön och ursprung som oberoende variabler.

Svenska klienter av båda könen uppvisar ett nästan identiskt mönster, cirka två tredjedelar av 
dem har problem med sin psykiska hälsa. Vad gäller invandrarkvinnor uppvisas en liknande 
andel med psykiska problem som svenskarna, men deras antal är så lågt (14 st) att detta endast 
kan ses som en tendens.

Invandrarmän skiljer sig markant från de övriga grupperna, enbart en tredjedel av dem har 
psykiska problem jämfört med minst två tredjedelar för de övriga grupperna. Chi2-test visade 
att det föreligger signifikanta skillnader (p<0,01).

Ursprung visade sig således ha en signifikant inverkan på den psykiska hälsan. Analysen av 
de sammanslagna grupperna, d.v.s. svenska män, svenska kvinnor, invandrarmän samt 
invandrarkvinnor visade dock att slutsatsen att ursprung har en generell påverkan på den 
psykiska hälsan är ofullständig. Exempelvis finns ingen markant skillnad mellan svenska män 
och kvinnor, medan skillnaden mellan invandrarmän och invandrarkvinnor är markant. Tittar 
man bara på könsskillnader bland invandrare får man således signifikanta skillnader, vilket 
man inte får om man tittar på könsskillnader i hela materialet. Skillnaden i ursprung utgörs till 
största delen av invandrarmännen, medan invandrarkvinnorna har ett mönster som liknar 
svenska män och kvinnor. 
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Kriminalitet
Huruvida klienterna någon gång har blivit dömda för brott angavs i inskrivningsformulären 
med två svarsalternativ, ja eller nej. Resultaten för de separata grupperna visas i figur 5.
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Figur 5. Procentuell andel för dömda respektive icke dömda inom varje grupp - med 
kön respektive ursprung som oberoende variabel.

I figur 5 ser man att det är uppenbart att kön är den dominerande faktorn, män är i högre 
omfattning dömda för brott än kvinnor, skillnaden är signifikant (p<0,01). Skillnaden mellan 
svenskarna och invandrare är marginell och ej statistiskt signifikant. 

Därefter analyserades klienterna istället i fyra separata grupper, d.v.s. svenska män, svenska 
kvinnor, invandrarmän samt invandrarkvinnor. Det visade sig att män, oavsett ursprung, har 
ett liknande mönster beträffande kriminalitet (82 respektive 83% var dömda). Kvinnorna är i 
lägre grad dömda för brott än svenskarna, 57% av de svenska kvinnorna och 15% av 
invandrarkvinnorna var dömda för brott, särskilt påfallande är således skillnaden gentemot 
männen för invandrarkvinnorna. Eftersom invandrarkvinnor är så få kan man inte säkerställa 
detta resultat, men då endast 15% av dem är dömda för brott, kan det sägas vara en relativt 
stark tendens. Chi2-test visade också här att det föreligger skillnader (p<0,01).

Slutsatsen vad gäller kriminalitet är att kön är den viktigaste faktorn, men också här är 
sannolikt genuseffekten sammanblandad med en viss effekt av ursprung. Detta eftersom det 
visade sig att kvinnor av olika ursprung skilde sig åt beträffande kriminalitet, medan män av 
olika ursprung ej skilde sig åt.
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Bortfallsanalys
Ursprungsdata från de 205 klienterna i detta material var inte fullständigt, utan det saknades 
en del information. Bortfallets storlek varierade för olika variabler och redovisas i tabell 3.

Tabell 3. Procentuellt bortfall för både ursprung och kön.
Svenskar (%) Invandrare (%) Män (%) Kvinnor (%)

Morstöd 13 36 20 19
Farstöd 12 32 17 18
Syskonstöd 16 34 23 19
Föräldrakontakt 12 34 17 19
Släktkontakt 12 32 18 18
Uppväxtmiljö 1 14 6 3
Utbildning 0 0 0 0
Arbete 14 39 19 25
Primärdrog 11 19 11 17
Myndighetskontakt 20 39 20 35
Psykisk hälsa 4 8 5 7
Kriminalitet 3 7 2 7

Det som är markant i bortfallen är skillnaden mellan svenskar och invandrare. Bortfallet för 
invandrarna är betydligt större än för svenskarna. Konsekvenserna av detta diskuteras i 
resultatdiskussionen.

Slutsatser av den kvantitativa undersökningen
Studien visar att det finns skillnader mellan svenskar och invandrare, respektive män och 
kvinnor, med missbruksproblematik med avseende på ett antal bakgrundsfaktorer. Därmed 
skulle man kunna anse hypoteserna vara verifierade, men det visar sig att verkligheten inte är 
så enkel att man kan titta på vare sig kön eller ursprung var för sig, utan beroendet mellan 
dem gör att man måste ta hänsyn till båda samtidigt. De viktigaste resultaten är följande, som 
alla är statistiskt signifikanta:

 Svenska klienter får större stöd av och har mer kontakt med sina föräldrar än 
invandrarklienter. Vad gäller kontakt med övrig släkt är förhållandet det omvända, 
invandrarklienter har mer kontakt med övrig släkt än svenska klienter.

 Jämfört med män konsumerar kvinnliga missbrukare alkohol i större omfattning. 
Närmare analys visade att denna skillnad hade sitt ursprung i invandrargrupperna, 
svenska män och kvinnor hade likartat missbruksmönster. Invandrarmän använder 
sällan alkohol, medan alkohol är vanligt bland invandrarkvinnor. Det motsatta gäller 
för narkotika, det är vanligt bland invandrarmän men mer sällsynt bland 
invandrarkvinnor.

 Kvinnliga klienter har större problem med psykisk hälsa än manliga. Skillnaden 
mellan svenska klienter och invandrarklienter är betydligt markantare, svenskar har 
mer problem med psykisk hälsa än invandrare. Närmare analys visade att den grupp 
som i själva verket står för nästan hela skillnaden är invandrarmän, som har betydligt 
mindre problem med sin psykiska hälsa än invandrarkvinnor, svenska män och 
svenska kvinnor. 
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 Manliga klienter är i högre omfattning dömda för brott än kvinnliga. Bland kvinnorna 
var de svenska oftare dömda för brott än invandrarna. Bland männen fanns inga 
skillnader mellan svenskar och invandrare. 

Resultat av den kvalitativa undersökningen

Den kvalitativa undersökningen har utgått från tre teman som finns presenterade i 
intervjuguiden (bilaga 3), d.v.s. omfattningen av utomnordiska respektive svenska klienter, 
problematik kring utomnordiska respektive svenska klienter samt personalens utbildning och
kunskap kring klienter med utomnordisk bakgrund. Underkategorierna presenteras under 
följande rubriker: myndighetskontakter, utbildning och arbetslivserfarenhet, familjesituation,
psykisk hälsa, drogmissbruk, kriminalitet och behandlingsinsatser. Underkategorierna 
beskriver variationerna och de olika aspekterna inom huvudkategorin.

Myndighetskontakter
Inga respondenter för statistik kring andelen svenska respektive utomnordiska klienter, men 
upplever att de svenska klienterna är fler än de utomnordiska. Det uppgavs att antalet klienter 
med utomnordisk bakgrund varierar över tid. 

Läget just nu är att det är fler svenska än utomnordiska klienter. I perioder kan det vara 
50/50.

Eftersom invandrarna i samhället är färre än svenskarna är det inte konstigt att de svenska 
klienterna är fler. När invandrarklienterna är lika många innebär det en kraftig 
överrepresentation. Vissa respondenter hade svårt att se tydliga ökningar eller minskningar 
inom dessa två klientgrupper. Men enligt en del respondenter kunde en årlig ökning ses sedan 
två till fem år tillbaka av utomnordiska klienter.   

För ca 2 år sedan var det kanske 30 % utomnordiska klienter och resten svenska. Det var
många utomnordiska klienter som sökte hjälp för 5-6 år sedan.

Respondenterna menade att svenskarna är mer hjälpsökande än utomnordiska och att det kan 
bero på vilket land man kommer ifrån. Ålder på utomnordiska klienter är 15-25 år och det 
förekommer olika sätt att söka hjälp, ibland är föräldrarna delaktiga och ibland inte. 

Vi anser att det är helt ointressant varför klienterna blir aktuella inom verksamheten. Vi 
börjar här och nu.  

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Enligt vissa respondenter har svenska klienter oftare gått ut grundskolan och påbörjat 
gymnasieutbildning, jämfört med utomnordiska klienter som oftast inte börjat 
gymnasieutbildning. Inga stora skillnader finns utan ungdomarnas problem är enligt 
respondenterna mest märkbart i skolan, oavsett ungdomarnas ursprungsland. Det anses vidare 
att det är och har varit allmänt strul i skolan bland ungdomar med missbruksproblematik, 
svenska som utomnordiska. 

Utbildningsnivån skiljer sig åt för att utomnordiska ungdomar har fått lämna sin skola och i 
Sverige har de ett glapp på några år därför att de lär sig svenska under denna tid. 
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Gällande arbetslivserfarenhet ansåg en del av respondenterna att svenska klienter oftare har
haft korta anställningar medan utomnordiska klienter oftast inte haft någon anställning alls.

Familjesituation
Enligt respondenterna skiljer sig familjesituationen åt mellan svenska och utomnordiska 
familjer.  Utomnordiska familjer ger oftare stöd och det beskrivs ett starkt band mellan 
familjemedlemmarna, men det innebär inte att svenska familjer inte ger stöd till sina 
ungdomar. Det finns en större skillnad mellan könen bland utomnordiska klienter, jämfört 
med svenskar. Enligt vissa respondenter öppnar sig en ny värld för invandrarflickor i Sverige 
och det slutar med att flickorna revolterar, vilket är chockerande för familjen då det inte hör 
till deras kultur att som flicka bete sig så, utomnordiska flickor har oftast inte frihet att finna 
sin plats i samhället. Däremot upplevs det att utomnordiska pojkar har relativt gränslös frihet 
vilket de blir förvirrade av och det får konsekvenser i form av att de söker sig till t.ex. gäng, 
droger eller strular på andra sätt.

Utomnordiska flickor har väldiga restriktioner, medan pojkarna inte har några regler alls.

En del av respondenterna kunde inte se någon skillnad mellan grupperna avseende bakgrund 
eller problematik, medan andra respondenter kunde se skillnader i vissa fall, t.ex. mellan 
svenska flickor och invandrarflickor, som de relaterade till hedersvåld inom vissa 
utomnordiska familjer. Vissa respondenter ansåg att denna problematik endast gäller 
utomnordiska klienter, en komplikation som inte existerar när det gäller svenska klienter. Det 
poängterades av vissa respondenter att det hedersrelaterade våldet är nytt för de senaste åren. 

Just denna typ av problematik hittar man inte hos svenska tjejer, inte av samma orsaker i alla 
fall.

Enligt vissa respondenter har socialtjänsten lagt ner tillräckliga insatser på att förklara 
Sveriges samhällsstruktur för familjerna. Flickor måste t.ex. gå i skolan med pojkar eller att 
flickor måste få vara delaktiga i aktiviteter trots att pojkar närvarar. 

Psykisk hälsa
Krigstrauma var en av de bakomliggande orsakerna till den psykiska ohälsan som, enligt vissa 
respondenter, gör att invandrarklienter mår sämre än svenska klienter. Vissa respondenter 
menar att alla mår psykiskt dåligt och det är det som är orsaken till missbruksproblematiken. 
Samtidigt avses att etnicitet och kultur inte har med den psykiska hälsan att göra utan man kan 
må dåligt oavsett ursprunget.  

Man behöver inte vara utsatt för krig för att må dåligt. Etnicitet har inget att göra med att 
klienten mår dåligt, de sambanden hamnar långt ifrån varandra, etnicitet och kultur och 
svenska klienter. 

Utomnordiska har ofta krigstrauma och det bidrar ju naturligtvis till en väldig skillnad i det 
psykiska måendet. Svenskarna mår dåligt de med, en del har varit med om saker man bara ser 
på skräckfilm.



31

Vi har alltid en grundlig genomgång innan vi tar emot nya klienter, om klienterna kommer 
från krigsdrabbade länder eller utan föräldrar till Sverige.

Missbruk, droger och kriminalitet
Det råder delade meningar bland respondenterna om vilken som är den dominerande drogen 
bland utomnordiska respektive svenska klienter. Det beskrevs däremot att det kunde vara 
skillnader i typ av drog på öppna och slutna institutioner. Men heroinet har ökat hos 
utomnordiska klienter, där det inte råder alkoholmissbruk i samma utsträckning.

Gemensamt för alla, är att de hanterar det dåliga tillståndet med droger och det har inget 
med etnicitet och kultur att göra.

Beträffande utvecklingen av missbruksproblematiken beskrev vissa respondenter att det inte 
rådde några skillnader. Vissa respondenter ansåg att antalet invandrarklienter med heroin som 
dominerande drog och som begår narkotikabrott har ökat. En del respondenter ansåg att 
problematiken kommer och går i perioder beroende på hur världen ser ut.

De senaste 5-6 åren är det mer heroin och fler invandrare som åkt fast för narkotikabrott, 
ingen skillnad mellan killar och tjejer.

Polisrapporter visar enligt vissa respondenter att det är en stor ökning bland utomnordiska 
ungdomar som begår narkotikabrott. Gällande dömda för brott är de flesta av utomnordiskt 
ursprung. Vad gäller polisanmälningar för ringa narkotikabrott står svenska och utomnordiska 
klienter för 50/50.

Droger och kriminalitet är likartade problem oavsett om man är utomnordisk eller svensk.

Generella skillnader kan inte ses när det gäller missbruks- eller behandlingsproblematik, 
enligt samtliga respondenter, men det beskrevs att flickorna är mer utsatta i den 
missbruksmiljö där de vistas. Vad gäller ursprungslandet kunde respondenterna dock inte se 
någon större skillnad.

Den skillnad som möjligtvis kan råda är att man som personal är mer oroad för tjejerna för 
att de är mer utsatta i de miljöer de vistas i, men det är lika för invandrartjejer och svenska 
tjejer.

Behandlingsmetoder och insatser
En del respondenter anser att skillnader beträffande insatser borde finnas med hänsyn till 
kultur, t.ex. tolk, medan andra anser att det inte bör vara eller är några skillnader, alla 
behandlingsmetoder är lika för alla oavsett ursprunget. 

Vi är medvetna om att det är kulturella skillnader mellan svenskar och utomnordiska
invandrare och vi anser att det måste vara skillnader i insatserna i form av tolk och med 
hänsyn till kultur.

Vi tycker inte att det ska vara någon skillnad, alla har samma problem med drogen men 
orsakerna skiljer sig åt. Behandlingsmetodiken är lika för alla. Ibland får man göra många 
försök och tänka om för att lyckas, men det gäller både svenskar och invandrare.  Vi har 
aldrig haft problem med språket och aldrig använt oss av tolk med klienten eller dess familj.
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En del av respondenter uttryckte att de lägger vikten på själva klienten i insatserna och i 
behandlingen, d.v.s. klientfokuserat. Men det ansågs ändå vara väsentligt med kunskap kring 
olika länder och dess kultur och att det kan öka förståelsen för andra individer. Kontakten 
med klienter med invandrarbakgrund ansågs ha ökat kunskaperna kring både kultur och 
förståelsen till andras situation.

Det finns olika kulturer hos alla och man bör ha förståelse för andras situation.

Det krävs enligt vissa respondenter mer resurser då det ofta är mer könsproblematik hos 
utomnordiska klienter och att det är viktigt att det förmedlas samma regler för killar som 
tjejer. Men det finns inga stora skillnader i problematiken enligt respondenterna. 

Vi tycker att man ska behandla alla lika, som människor.

Teoretisk problematisering

Utifrån det kvalitativa resultatet finns det vissa skillnader mellan svenska och utomnordiska 
klienters missbruk, familjesituation, könsroller och hur de kommer i kontakt med 
verksamheten. Det har framgått att dessa skillnader inte i större utsträckning innebär andra 
insatser eller behandling, men att det ändå bör tas hänsyn till kulturella skillnader i insatserna 
och behandlingen. Det viktiga är, enligt respondenterna, att ha dessa skillnader med sig som 
en tillgång för att öka förståelsen för andras situation. Fokus bör läggas på klientens 
individuella problematik i behandlingen och insatserna och inte på klientens ursprung och 
kultur. Kamali (2002) har också funnit vissa skillnader mellan utomnordiska och svenska 
klienters problematik som berör missbruk, familjesituation, könsroller och hur kontakten med 
sociala myndigheter uppstår. Han menar att det inte finns kulturella sanningar som måste 
upptäckas i de insatser och i den behandling som ges till utomnordiska klienter. Utomnordiskt 
ursprung och en annan kultur skall inte betraktas som ett problem, utan snarare som en 
tillgång i det sociala arbetet (Kamali, 2002). 

Resultatet visar att det är väsentligt med ökad kunskap kring olika länder, dess kultur och att 
det ökar förståelsen för andras situation och problem. Detta bör ses som en tillgång i det 
sociala arbetet och inte som ett problem i valet av insatserna och behandling. Återigen visar 
resultatet att det viktigaste är att lägga fokus på den enskilde individen och dennes problem. 
Utifrån detta resultat kan vi dra paralleller till Kamali (2002) som menar att professionen inte 
bör skapa en maktrelation med klienterna p.g.a. etniska och kulturella skillnader, utan att varje 
klient, oavsett ursprung, bemöts som en individ med enskilda problem och att kultur är en 
tillgång och inte ett problem.

Respondenterna anger inga etniska och kulturella skillnader som förklaring till varför 
individer med utomnordiskt eller svenskt ursprung kommer i kontakt med verksamheten, eller 
att klientens ursprung skulle kräva skilda insatser och behandling. Kamali (2002) hävdar att 
klienter med annan kulturell bakgrund kommer i kontakt med myndligheterna av andra 
orsaker än de med svenskt ursprung. Detta bör dock inte tillmätas större vikt i det sociala 
arbetet. Vikten bör istället läggas på hur villig professionen är att förstå problemen i kulturella 
termer och inte söka efter kulturella skillnader. Fokus bör enligt Kamali (2002) läggas på att 
se skillnaderna som likheter och som utvecklingsmöjligheter i det sociala arbetet.  Han anser 
även att i ett socialt solidariskt samhälle är det likheterna som ersätter de traditionella etniska 
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banden och inte de kulturella skillnaderna. Kamali (2002) förklarar vidare att utomnordiska 
individer lever i det svenska samhället och att det innebär en stor utmaning, som kan leda till 
problem för professionen om de endast söker efter kulturella skillnader som leder till ett 
vidmakthållande av den traditionella teorin.

Resultatet visade en liten skillnad i insatserna för klienter med utomnordiskt ursprung, 
närmare bestämt behovet av tolk. Tolk ansågs av vissa respondenter som en nödvändig insats 
för att kunna nå och åstadkomma en förändring av problemen hos den enskilde klienten. Detta 
kan härledas till Kamalis (2002) teori om hur viktigt det är att professionen ger klienterna 
chansen att verbalisera sina erfarenheter för att finna gemensamma lösningar och därmed öka 
chanserna för att lösa problemen. Han förklarar vidare att det är när vare sig klienten eller 
professionen har ensamrätt på sanningen som man befinner sig på samma nivå och endast då 
kan lösningar uppstå mellan klient och profession.

Ytterligare en skillnad som rörde utomnordiska klienter var det hedersrelaterade våldet inom 
familjen, det beskrevs som något nytt för de senaste åren och sammankopplas med 
utomnordiska flickor och beror många gånger på kulturkonflikter i familjen. Respondenterna 
anser ändå att de sociala myndigheterna har informerat klienterna och deras familjer om det 
svenska samhällets normer på ett bra sätt och att information alltid ges om vad som är tillåtet 
och inte i Sverige. Kamali (2002) påvisar att misshandel inom familjen p.g.a. kulturkrock är 
en av anledningarna till att utomnordiska klienter kommer i kontakt med de sociala 
myndigheterna. Han anser, som respondenterna också resonerar, för att kunna finna lösningar 
på gemensam nivå krävs det att klienten och dess familj blivit informerad om samhällets 
struktur och normer för att kunna bli delaktiga.

Diskussion

Diskussionsavsnittet är uppdelat i metod- och resultatdiskussion, där den kvantitativa och 
kvalitativa delen diskuteras parallellt.
  

Metoddiskussion
Valet att kombinera de två forskningsmetoderna växte fram när vi bestämde att klientgrupper 
skulle jämföras, d.v.s. svenskar och utomnordiska invandrare respektive män och kvinnor. För 
en jämförande studie är en kvantitativ metod lämpligast men för att få en djupare förståelse 
krävs även en kvalitativ infallsvinkel. Dessutom var det intressant att jämföra resultaten från 
båda undersökningarna vad gäller svar på frågeställningarna. Eftersom brister i 
uppföljningsdata förelåg i DOK-systemet medförde detta att frågeställningen rörande 
behandlingsmetoder endast undersöktes kvalitativt medan jämförelser mellan klientgrupper 
undersöktes både kvantitativt och kvalitativt.

Den kvantitativa processen inleddes med en datainsamling av inskrivningsformulär från 
DOK-systemet. Materialet var inte fullständigt, bl.a. saknades data kring behandlingsutfall 
vilket gjorde att det enbart var möjligt att utföra en deskriptiv studie. Med tanke på den 
arbetsmängd som ändå krävdes var det positivt att det inte gick enligt tidigare planer. Att 
antalet invandrarklienter, särskilt kvinnor, var i minsta laget ledde i vissa fall till relativt 
osäkra slutsatser. Detta kunde ha gjorts annorlunda om det fanns tillgång till ett ytterligare års 
data. I det stora hela räckte ändå materialet till för att få fram relevanta och intressanta 
resultat.
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En annan potentiell nackdel med olika antal män och kvinnor respektive svenskar och 
invandrare är att grupperna blir snedfördelade när man tittar på kön och ursprung var för sig. 
Exempelvis fanns dubbelt så många svenska män som invandrarmän (89 respektive 44 st) och 
nästan fyra gånger så många svenska kvinnor som invandrarkvinnor (57 respektive 15). Om 
man väljer att enbart titta på inverkan av kön inser man att de 59 invandrarna får en betydligt 
mindre inverkan på resultatet än de 146 svenskarna. Samma resonemang gäller om man 
enbart väljer att gruppera efter ursprung, då får männen en betydligt större inverkan än 
kvinnorna. Det enda sättet att undvika denna sammanblandning av faktorer är att analysera 
kön och ursprung samtidigt, d.v.s. man använder fyra grupper (svenska män, svenska kvinnor, 
invandrarmän och invandrarkvinnor) och tittar på procentuella andelar av dem.

Den kvalitativa processen påbörjades genom att vi tog kontakt via telefon med respektive 
verksamhet för att presentera vår studie och boka tid för intervju. Det som upplevdes 
problematiskt var att en del verksamheter hade svårt att hitta passande tider. Någon 
verksamhet ansåg att ämnet inte var relevant men valde ändå att ta emot oss. Efter det löpte 
resten av processen väl då inga avbokningar skedde, tidsramarna hölls och det blev intressanta 
resonemang kring intervjufrågorna. Det som kunde göras annorlunda är att ännu tydligare 
upplysa respondenterna om vikten av att läsa missivet. För att få fylligare svar runt detta 
känsliga ämne kunde man ha lämnat ut frågorna i förväg. Ett annat sätt att få utförligare 
resultat kunde ha varit att använda någon form av fokusintervju eller fallbeskrivning. Det som 
var mest intressant med den kvalitativa undersökningen var att man upplevde olika 
erfarenheter och beskrivningar av de klientgrupper studien riktar sig mot. Förförståelsen blev 
inget hinder under intervjugången eftersom objektiviteten dominerade situationen, då vi 
menar att vare sig det fanns skillnader mellan grupperna eller ej, var det ändå ett resultat som 
uppfyllde studiens syfte. 

Resultatdiskussion
Den kvantitativa analysen av DOK-materialet visade att svenska klienter får större stöd av och 
har mer kontakt med sina föräldrar än invandrarklienter. I DOK-materialet fanns ingen 
information om var föräldrarna var bosatta. Man kan anta att det är vanligare bland 
invandrarna att föräldrarna inte finns i Sverige, vilket automatiskt skulle medföra mindre stöd 
och kontakt hos denna grupp. Beträffande övrig släkt hade också invandrarklienterna mer 
kontakt än svenska klienterna. Man kan anta att invandrarna i högre grad vänder sig till övrig 
släkt om föräldrarna ej finns tillgängliga. De kvalitativa resultaten visade att utomnordiska 
familjer gav oftare och mer stöd till sina ungdomar med missbruksproblem än svenska 
familjer. Tidigare forskning framhäver resultat som bekräftar det kvalitativa resultatet kring 
solidaritet inom familjer med invandrarbakgrund, och påvisar att invandrarungdomar oftare än 
svenska ungdomar får stöd och den hjälp de kan vara i behov av (Erling och Hwang, 2001).
Det kvantitativa resultatet stämmer dock överens med Kamalis (1999) resonemang som 
beskriver att invandrarungdomar löper en större risk att hamna i konfliktsituationer mellan 
samhälle och familj. Att många invandrarungdomar inte får detta stöd kan orsaka sårbarhet 
vilket kan visa sig i överrepresentation i narkotikamissbruk. En mindre studie av Anderberg 
(2004) visade att det sociala nätverket hos manliga invandrarklienter är en betydelsefull faktor 
som leder till bättre behandlingsresultat än för svenska manliga klienter. Man kan tolka 
Anderbergs (2004) resonemang i det här avseendet att stödet invandrarmän får från 
omgivningen har större betydelse för dem än för svenskar när det gäller motivation för 
missbruksbehandling. En mindre andel av invandrarna får enligt uppsatsens kvantitativa 
resultat stöd från sina föräldrar. Om man jämför manliga svenska klienter med manliga 
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invandrarklienter, som båda får stöd visar det sig, enligt Anderberg (2004), att invandrarna 
bemästrar sin missbrukssituation på ett bättre sätt. Därför kan man undra om svenskar och 
invandrare definierar stöd på samma sätt.

Vad gäller utbildning kan man enligt studiens kvantitativa resultat konstatera att vare sig kön 
eller ursprung är någon signifikant oberoende variabel. Däremot kombinationen av kön och 
ursprung resulterade i en stark tendens att invandrarkvinnorna i högre grad än invandrarmän 
och svenskar av båda könen har fullgjort gymnasium. Vissa av respondenterna hade 
uppfattningen att det inte finns någon skillnad i utbildningsnivå som beror på kön eller 
ursprung, medan andra respondenter ansåg att svenska klienter oftare gått ut gymnasiet än 
invandrarklienter. Åsikterna hos respondenterna påverkas antagligen av den allmänna bilden 
som ges av invandrare, av bl.a. media, vilket kan vara en anledning till att en del ansåg att 
svenska klienter hade en högre utbildningsnivå än invandrarklienter. I en studie från 
Socialstyrelsen (2003) visas att utbildningsnivå inte beror på ursprung eller kön, utan generellt 
att ungdomar som är i behov av samhällsvård löper 3-5 gånger större risk att avsluta sin 
skolgång med endast grundskolekompetens. Detta är inte i strid med studiens kvantitativa 
resultat, som visade att ursprung i sig inte är en signifikant faktor, utan man måste ta hänsyn 
till både kön och ursprung på samma gång för att se fler tendenser. I den forskning vi tagit del 
av tas denna fråga inte upp, men man kan spekulera i att invandrarflickor i många fall växer 
upp under strikta förhållanden, till skillnad från sina bröder. Sådana förhållanden gör att de 
tvingas sköta sin skolgång. 

Studiens kvantitativa resultat visar att män skiljer sig från kvinnor när det gäller narkotika-
respektive alkohol missbruk, kvinnor missbrukade alkohol i högre omfattning än män medan 
det motsatta gällde för narkotika. Detta resultat ligger i linje med en internationell studie gjord 
på missbrukare i Sverige och Nederländerna (Dotinga m.fl. 2004). Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan ursprungen. Vid närmare analys av DOK-materialet visade det sig att man 
ändå inte kan dra slutsatsen att kön alltid är en relevant förklaringsfaktor för typ av 
drogmissbruk, detta eftersom skillnader mellan könen i stort sett enbart fanns hos 
invandrarna. Svenska män och kvinnor hade likartat missbruksmönster. Bland invandrarna 
var narkotikamissbruket dominerande hos männen medan kvinnorna använde narkotika och 
alkohol i ungefär samma utsträckning.  Religion och kultur kan vara relevanta faktorer som 
har betydelse för alkohol- och narkotikamissbruk. Vi avser närmare att om religionen (islam) 
förbjuder alkohol så gäller det även narkotika men en del muslimer ser det inte på det viset. I 
själva verket är narkotikamissbruket utbrett i många muslimska länder historiskt sett mest 
bland män, vilket även Domeij (1997) konstaterar. Att missbruksmönstret är likartat bland 
svenska män och kvinnor kan bero på ett mer jämställt samhälle där kön i många 
sammanhang är av mindre vikt. Uppfattningar hos företrädarna för de olika verksamheterna 
gav inga enhetliga svar på dominerande drog, men det framgick ändå att opiatmissbruket har 
ökat hos utomnordiska klienter. Detta resultat stämde överens med Lander m.fl. (2002), som 
uppvisar att opiatmissbruk är vanligare hos ungdomar med utomnordiskbakgrund. 

De kvantitativa resultaten visade sämre psykisk hälsa hos kvinnor än män och bättre psykisk 
hälsa hos invandrare än svenskar. Närmare analys visade dock att det var invandrarmän som 
urskilde sig, med betydligt mindre psykiska problem än de övriga. Svenska män och kvinnor 
samt invandrarkvinnor hade likartad psykisk hälsa. Resultatet beträffande invandrarmän är i 
linje med Anderberg (2004), som förklarade detta med att invandrarmän hade ett större stöd 
från sitt sociala nätverk än de svenska männen. Även om invandrarna uppgav ett lägre stöd av 
föräldrarna än svenskarna kan det vara så att den del av dem som får stöd från sin omgivning 
påverkas mer positivt än svenskarna, vilket ger utslag i en bättre psykisk hälsa. Etnicitet och 
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kön hade enligt vissa respondenter inte någon betydelse för den psykiska hälsan, utan alla mår 
psykiskt dåligt vilket är orsaken till missbruket. Det framgick ändå att en del respondenter 
kunde se krigstrauma som en bakomliggande orsak till psykisk ohälsa, som är unik för 
utomnordiska invandrare. Detta är i kontrast till det kvantitativa resultatet där invandrarmän, 
som bör ha mest traumatiska krigsupplevelser, ändå visar sig ha bäst psykisk hälsa. Även 
Anderberg (2004) fann att invandrarmän hade bättre psykisk hälsa än svenska män. Trots 
detta finns en bild i samhället av invandrare, som säger att deras psykiska hälsa är sämre än 
svenskarnas. Denna bild upplever vi även speglas av media. Utan tvivel behövs mer forskning 
inom detta område. Kön och ursprung är självfallet inte de enda förklaringsfaktorerna för 
psykisk hälsa, andra samhälleliga orsaker, bl.a. marginalkonflikt, segregation, fattigdom och 
dålig förankring på bostads- och arbetsmarknaden kan påverka den psykiska hälsan. Att 
någon av dessa faktorer skulle förklara invandrarmännens goda psykiska hälsa ter sig dock 
osannolikt. Hur man uppfattar psykisk hälsa kan vara kulturellt betingat, vilket skulle 
innebära att det finns en bakomliggande faktor som styr.

Beträffande arbetslivserfarenhet ansåg en del av respondenterna att svenska klienter oftare har
haft korta anställningar medan utomnordiska klienter oftast inte haft någon anställning alls.
Detta resultat motsäger det kvantitativa resultatet, som visar att det inte finns någon 
signifikant skillnad som beror på klienternas ursprung. Även här kan man spekulera i att den 
allmänna bilden av invandrare i samhället påverkat vissa respondenter.

Analysen av DOK-materialet visade att män oftare är dömda för brott än kvinnor. Detta 
resultat är inte förvånande då det är ett välkänt faktum. Enligt Ekbom m.fl. (1999) begår 
pojkar ungefär fem gånger så många brott som flickor. Mer förvånande var att ursprung inte 
var en signifikant förklaringsvariabel, svenskar och invandrare i DOK-materialet var dömda 
för brott i likartad omfattning. I DOK-materialet fanns endast information om huruvida 
klienterna var dömda för brott eller ej, inte om brottslighetens omfattning eller hur allvarliga 
brott det rörde sig om. Vad gäller kriminalitet rådde delade meningar bland respondenterna i 
den kvalitativa undersökningen, denna problematik beskrevs av vissa som likartad för 
svenskar och invandrare medan andra menade att den skiljer sig åt genom att utomnordiska 
klienter i större utsträckning är dömda för brott. Det framkom också att invandrarklienter 
oftare är dömda för narkotikabrott än svenskar. Vad gäller narkotikabrott påpekar Hilte (2005) 
att olika etniska grupper har en stark ställning inom smuggling och försäljning vilket kan 
förklara att utomnordiska klienter oftare döms för narkotikabrott. Invandrarmän använde 
också oftare narkotika än svenska klienter.

Frågan om behandlingsmetoderna/insatserna gällande svenskar och invandrare har gett olika 
svar. Den kvalitativa studiens resultat tyder inte på någon skillnad när det gäller 
behandlingsmetod, då man menar att alla har samma missbruksproblem och om man lyckas 
med behandlingen eller ej har inte med ursprunget att göra. Denna generalisering kan tyckas 
märklig, då det bevisligen finns skillnader mellan ursprung och kön i många 
bakgrundsfaktorer. Men vad gäller insatser kom det fram att det ändå ibland borde tas hänsyn 
till klienter med utomnordisk bakgrund, t.ex. kultur och språksvårigheter. Det som i det här 
hänseendet är noterbart är att man enligt Hilte (2005) inte kan bortse från bakomliggande 
trauma eller faktorer i behandling av klienter med en annan etnisk bakgrund än svensk. Hilte 
(2005) diskuterar kring kvinnors alkoholproblem att om bakomliggande trauma som en 
vanligt förekommande utlösande faktor, så kan man inte bortse från detta i behandlingen av 
patienterna. Då man kan dra en parallell slutsats av hans resonemang kring bakgrundsfaktorer 
som kan ha betydelse i missbruksbehandling. Etnicitet som bakgrundsfaktor negligeras oftast, 
den ende som över huvudtaget diskuterar detta är Hilte (2005). Genom en rapport från 
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Socialstyrelsen (2003) påvisas också att många utomnordiska ungdomar inte har fått sina 
behov av trygghet och behandling uppfyllda i Sverige. 

Utifrån de kvalitativa resultaten framkom att någon form av differens råder beträffande 
utomnordiska respektive svenska klienter i missbruksproblematiken. Intrycket av 
respondenterna och det som forskningen säger talar för att skillnader existerar i detta 
avseende, men det beror på hur man vill tolka dem. En del respondenter i den kvalitativa 
undersökningen menade att man inte skulle diskutera om det fanns skillnader, då det skulle 
leda till stigmatisering. Andra respondenter var mer öppna för att diskutera kring eventuella 
skillnader som beror på ursprung. Ämnet är uppenbarligen känsligt, vilket respondenterna 
antagligen var medvetna om. Man kunde ana en tveksamhet att säga något som kunde 
uppfattas utpekande. Detta är antagligen en orsak till att det i vissa fall var svårt att få fram 
djupa och genomtänkta svar. 

Slutsatsen är dessutom att det är svårt särskilja effekten av kön respektive ursprung, då de 
bevisligen är beroende av varandra. Att enbart analysera kön och ursprung var för sig, kan 
leda till felaktiga slutsatser även om det finns statistiska belägg. Ett talande exempel på detta 
är de kvantitativa resultaten vad gäller psykisk hälsa, där det är så tydligt att den är beroende 
av en kombination av både kön och ursprung. Orsaken till detta fenomen är att skillnader 
mellan svenska män och kvinnor i många fall är betydligt mindre än skillnaden mellan 
invandrarmän och invandrarkvinnor. Man kan spekulera i att det svenska samhället är mer 
jämställt än det samhälle många av de utomnordiska klienternas föräldrar växt upp i, vilket 
gör att svenska män och kvinnor blir mer jämställda även i detta område. Ska man få en ännu 
fullständigare bild av verkligheten, och reda ut vad som är orsak och verkan, krävs antagligen 
ett ännu mer multivariat tänkande, då även många av bakgrundsfaktorerna är beroende av 
varandra. Istället för att söka enskilda förklaringsvariabler bör man söka efter mönster bland 
många variabler.

I de fall där resultaten av den kvantitativa och kvalitativa undersökningen inte sammanfaller 
bör störst vikt läggas vid de kvantitativa. DOK-materialet, som den kvantitativa 
undersökningen bygger på, är betydligt större än de tre intervjuerna som det kvalitativa 
resultatet bygger på. Att respondenterna dessutom i en del fall kände att ämnet var etiskt 
känsligt och hade tveksamheter inför en del frågor gjorde också att resultaten inte blev så 
omfattande som önskats. Likväl är de kvalitativa resultaten intressanta och givande som 
jämförelse med de kvantitativa resultaten. Respondenternas olikheter i synsätt var också i sig 
tänkvärt, då man genom att sätta dessa synsätt emot varandra kan nå en djupare förståelse. 
Vissa respondenter hade således uppfattningar som i många fall skiljer sig från de kvantitativa 
resultaten. Som vissa respondenter trodde även vi, utan att ha belägg för det, att invandrare 
exempelvis hade lägre utbildningsnivå, högre kriminalitet och sämre psykisk hälsa än 
svenskar. Denna allmänna uppfattning av invandrare tror vi kan göra att en omedveten 
diskriminering sker. Egentligen är det sådana förutfattade uppfattningar som kan skapa klyftor 
i samhället. Det enda sättet att motverka denna, i många fall felaktiga, bild är genom 
forskning. Vetenskapligt belagda skillnader och likheter mellan svenskar och invandrare 
skulle skapa bättre möjligheter för att vidta åtgärder för att minimera klyftorna.

Konsekvenserna av den stora skillnaden i bortfall, mellan svenskar och invandrare, är att det 
kan medföra systematiska fel. Exempelvis kan man tänka sig att de flesta av den stora andel 
invandrare som valt att inte besvara frågor om familjesituation kan bero på att de i 
verkligheten inte hade stöd eller kontakt med sin familj, något som kanske är mer skambelagt 
bland invandrarklienter än bland svenska klienter. Detta skulle innebära ett systematiskt fel 
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som kan påverka validiteten av resultaten. Skillnaden mellan män och kvinnor är däremot i de 
flesta fall är marginell men vad gäller arbete, primärdrog och myndighetskontakt är det större 
bortfall för kvinnorna. Allra störst bortfall fanns för första myndighetskontakt, vilket kan 
anses onödigt då information om detta borde finnas registrerat av socialtjänst eller 
missbrukarvård. 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är resultaten intressanta eftersom det visas att 
skillnader i bakgrundsfaktorer och missbrukssituation i många fall är beroende av kön, 
ursprung eller en kombination av dessa. Istället för att blunda för dessa skillnader bör de föras 
fram i ljuset då behandlingsmetoderna kanske inte ska vara generella utan någon slags 
differentiering, som diskuteras av Andreassen (2003) kan vara att föredra. Man kan även 
tänka sig att förebyggande åtgärder, som information, kan differentieras och få en bättre 
effekt. I framtida studier vore det intressant och relevant att titta på uppföljningsdata från 
klientgrupperna, d.v.s. om man kan hitta skillnader, eller likheter, även i behandlingsresultat. 
Man bör även försöka studera ett större antal klienter än i denna studie, så att man kan tränga 
djupare in i ämnet och få en högre validitet. En sådan studie kan användas för att återkoppla 
till behandlingsmetoderna och förbättra dessa, vilket skulle ge en förbättrad vårdkvalitet och 
effektivitet. Vi menar att kunskap om skillnader mellan kön och ursprung kan användas som 
en tillgång för att utvecklas som människa. Skillnaderna existerar vare sig man vill eller inte. 
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