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Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns några skillnader i 

klientgrupperna mellan Mini Mariaenheternas mottagningar i Göteborg samt beskriva 

hur drogprofilerna bland ungdomarna ser ut i Göteborgs stad. Undersökningen 

genomförs utifrån en kvantitativ forskningsmetod där DOK - materialet analyseras. 

Resultatet visade huvudsakligen att det var få skillnader mellan ungdomsgrupperna 

inom mottagningarna. Det stora antalet av ungdomarna har däremot ett haschmissbruk 

och flertalet av ungdomarna bor hemma hos sina föräldrar. Det framkommer dock även 

vissa skillnader hos de inskrivna ungdomarna mellan mottagningarna. Med hjälp av 

resultatet kan berörd personal som arbetar med ungdomar inom missbruksvården få en 

bild runt omgivande faktorer i miljön som har betydelse för ungomarnas drogprofiler. 
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INTRODUKTION 

Ungdomar i Sveriges storstäder prövar narkotika i större omfattning än i övriga orter i 

landet enligt CAN (2007). Storstäderna med sina förorter och större population tillför 

anonymitet där ungdomarna kan röra sig mer fritt utan att bli igenkända och påpassade 

ifrån sin närmaste omgivning. Anonymiteten och tillgängligheten av drogerna skapar 

möjligheter för ungdomen att prova droger och stilla sin nyfikenhet utan att riskera att bli 

upptäckt och igenkänd. Utifrån den faktor att det förekommer mer narkotika i storstäder 

väcktes ett intresse att försöka ta reda på vilka omständigheter runt ungdomarna som kan 

vara av betydelse att notera för att kunna ingripa med tidigare insatser så att man kan 

arbeta för att förhindra och minimera ett fortsatt skadligt bruk av droger. Storstäders 

uppdelning av bostadsområden skapar olika ekonomiska och sociala förutsättningar för de 

boende i kommunen. Med detta i beaktande kom tanken att missbruksmönstret borde 

uppvisa skillnader bland ungdomar inom en storstad där kommunen genom sin fördelning 

av ekonomiska medel framförallt i förorterna skapar sämre socioekonomiska resurser för 

de boende/familjerna. Med det som utgångspunkt kommer studien att mäta och jämföra de 

inskrivna klienterna år 2006 inom tre av Mini Mariamottagningarna i Göteborgs Stad vars 

arbete inriktar sig på ungdomars missbruk samt deras familjer/nätverk.  Med denna C-

uppsats är tanken att ge en bredare kännedom om klientgrupperna och deras drogprofiler. 

Förhoppningen är att studien kan komma till användning för berörda myndigheter och 

personal som arbetar med ungdomars missbruk.  

Bakgrund 

Omgivningens påverkan på ungdomar 

Enligt Becker och Luthar (2007) har undersökningar visat att de lägre samhällsklassernas 

tonårsgrupper har ett problembeteende i form av aggression, ungdomsbrottslighet och en 

sämre skolprestation. De subkulturella krafterna i form av fattigdom, kriminalitet och våld 

är mer förekommande i kommuner med lägre ekonomisk status. Men det finns andra 
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uppfattningar som anser att antisocialt beteende hos ungdomar inte bara utgår ifrån miljöns 

ekonomiska förutsättningar, utan att det handlar mer om ett tonårsfenomen under 

tonårsupproret. Man menar här att den unge påverkas av andra ungdomar i sin omgivning 

och det är det kollektiva inflytandet runt den unge som präglar beteendet. Tonårsupproret 

kan uppträda i olika skepnader hos den unge beroende på vilka kulturella normer som är 

implicerade i den egna subkulturen. En studie gjord i USA av Luthar och D´Avanzo (1999) 

omfattade 144 kvinnliga samt 120 manliga (264) studenter från en förortsskola samt 123 

kvinnliga och 101 manliga (224) studenter från en innercityskola. Förotsstudenterna visar 

ett ömsesidigt accepterande omkring missbruket. Det var i kontrast till hur man upplever 

den låga socioekonomiska statusen i sin miljö vilket studenterna har svårt att acceptera och 

förlika sig med. Undersökningen visar att förortsstudenterna har en mer själslig oro och 

upplever att de har allmänt större bekymmer i förhållande till innercitystudenterna. Det 

visar sig även att förortsstudenterna använder droger i större utsträckning samt har en 

högre skolfrånvaro.  

Bland båda studentgrupperna framkommer det att droganvändningen präglas och inspireras 

utifrån omgivningens bemötande. Den negativa inverkan tonåringarna upplever är 

auktoriteters bemötande där de får en bekräftelse på att vara mindre värda såsom vid 

lärares anmärkningar och skolbetyg. En positiv faktor ifrån miljön som tonåringarna 

upplever är när drogerna tillför en känsla av respekt och gemenskap i gruppen. En annan 

studie ifrån USA av Ludden och Eccles (2007) inkluderade 733 ungdomar med två olika 

etniska bakgrunder (Europe – Amerikansk samt Afrikan - Amerikansk) för att undersöka 

vilka olika inslag ifrån den omgivande miljön som påverkar tonåringarnas 

droganvändning.  Studien visade att tonåringarnas psykosociala bakgrunder där deras 

uppfattningar ifrån familjer och grupper påverkar och har stor betydelse för motivationen 

och tron på den egna skolförmågan. Det sociala arvets betydelse kan även få stöd i 

Makhoul, Abi-Ghanem och Ghanem (2003) studie där man undersökte två 

låginkomstförorter i Beirut. Man ville undersöka hur de socioekonomiska faktorerna 

påverkar barnens utveckling och hälsa. Det visade sig att det finns en stark social 

sammanhållning i förorten där invånarna har samma etniska bakgrunder och kulturella 
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seder. Här var aldrig föräldern/föräldrarna helt ensamma i sin misär utan alla hjälptes åt 

och gav varandra stöd i barnens tillsyn och fostran. Trots den dåliga ekonomiska 

standarden på boende och hushåll skulle många ändå välja att bo kvar även om det blev 

erbjudna något bättre boende på grund av sammanhållningen och gemenskapen i 

omgivningen. Motsatta förhållande är det i den andra förorten med blandade etniska 

kulturer där man inte känner till sina närmaste grannar utan här håller man och sköter 

familjen inom sin egen bostad. Här var föräldern/föräldrarna helt ensamma i sin misär och 

man var helt utlämnad till att klara av ekonomin och barnens uppfostran på egen hand.  

Föräldrarna tvingas lämna sina barn ensamma hemma på kvällar samt nätter för att kunna 

sköta sin försörjning och överleva.  I båda förorterna har familjerna en hög arbetslöshet 

och en dålig ekonomisk status som påverkar till sämre förutsättningar för deras barns hälsa 

och utveckling.  En signifikant skillnad är att i förorten med blandade kulturer och svaga 

sociala band även förde med sig destruktiva familjer och missbruksmiljöer vilket genererar 

till en mer riskfylld miljö för barnens hälsa och utveckling. De svaga sociala banden i 

barnens omgivning gjorde att barnen på egen hand sökte sig utanför hemmet för att finna 

gemenskap och en tillhörighet. Barnens hälsa och utveckling riskeras i stor utsträckning 

eftersom barnen oftast får kontakt och hamnar ibland grupper som sysslar med droger, 

kriminalitet och prostitution. 

En uppfattning av Kamali (1999) I ”varken familjen eller samhället” beskrivs samhället 

som delat i två delar med ett ”vi” och ett ”dom”. Samhället visar invandrarfamiljer att de 

inte är välkomna här i Sverige. De tillhör inte ”oss” och de har inte själva ens rätten att 

inverka på sina barns liv. Om en ungdom hamnar i kontakt med myndigheter såsom 

socialtjänst, skola eller polis är det enligt Kamali (1999) fel att kalla hela familjen till 

samtal som vi gör enligt svensk sed. Invandrarfamiljens invanda livsstil ifrågasätts då de 

konfronteras med ett främmande socialt kontext. De kan uppleva intrång på deras integritet 

och privatliv. Genom att man förstår invandrarfamiljens upplevelse av mötet kan man ta 

hänsyn till deras livsstil och på så vis förhindra den negativa synen som en del 

invandrarfamiljer har på bland annat våra myndigheter.  
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Ludden och Eccles (2007) menar att tonåringens egen motivationsgrad påverkas av vilken 

bild hon/han har runt skolan, gruppen och familjen. Ungdomar som presterar lågt i skolan 

och har ett dåligt uppförande visar sig i större utsträckning använda sig av droger. Inslag 

som akademisk prestation och dåligt skoluppförande inverkar på tonåringarnas missbruk. 

Tonåringar som fungerar bra i skolan och inser värdet i att utbilda sig använder droger 

under perioder där motivationen är låg samtidigt som man känner höga förväntningar på 

sig själv att kunna prestera bra. Becker & Luthar (2007) talar om att studier som lyfter 

fram socialisationen utifrån genusperspektivets betydelse under tonårsupproret visar att 

tonårspojkarna har ett mer påvisat avvikande beteende än tonårsflickorna. Det rebelliska 

upproret hos tonårsflickorna är mer förknippat med popularitet vars funktion i stor 

utsträckning är att stärka den sociala dominansen. Det framgår i (Luthar & D´Avanzo, 

1999) undersökningen att flickorna har mer depressiva symtom och oroskänslor/ångest 

medan pojkarna uppvisar ett mer omoraliskt och kriminellt beteende. De kvinnliga 

förortsstudenterna har en högre skolfrånvaro och är en större grupp konsumenter av 

cigaretter, alkohol och marijuana än de manliga studenterna. Samtidigt som de manliga 

förortsstudenterna i en högre utsträckning än kvinnorna använde tyngre droger. 

Studien som genomfördes av Becker och Luthar (2007) vars syfte var att undersöka två 

dimensioner av tonåringarnas socialisation. Man ville se på sambandsfaktorer utifrån 

kontextens betydelse hur ungdomarna intar ett gruppbeteende och jämföra det i förhållande 

till sociala privilegier. Studien omfattade två kontexter en välbärgad förort samt en 

låginkomstförort för att mäta betydande faktorer utifrån tonåringarnas omgivning. Etnicitet 

och könsroller utgjorde inga unika tecken i något av de två kontexten när det gällde 

införlivande av beteende. Den signifikanta skillnaden som konstaterades var att ungdomars 

beundran av kamraters beteende inte alltid var socialt önskvärt. Alla tonåringarna i studien 

oavsett kontext beundrade klasskamrater som demonstrerar sitt misnöje genom att uppvisa 

någon form av aggressivt beteende. Samtidigt tar tonåringarna avstånd ifrån och avvisar ett 

aggressivt uppförande när det inte tillför några sociala vinster. 

Det framkom att i båda förorterna var droganvändningen sammankopplat med en kollektiv 

beundran och uppskattning. Man ansåg att droganvändningen var förknippat med sociala 
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vinster såsom respeket och en högre status i gruppen, mest påtagligt var detta hos 

förortspojkarna. Ett stereotypt beteende hos unga människor som kommer från miljöer med 

ekonomiska nackdelar är att de ser ner på sin egen och gemensamma kamraters intelligens. 

Samtidigt som de här unga människorna visar en stor beundran och aktning för akademisk 

begåvning. Detta stereotypa beteende var tydligast framförallt hos de latinoamerikanska 

ungdomarna i låginkomstförorterna I båda förorterna särskilt hos förortsflickorna var 

känslan av kamraters beundran och sociala förmåner sammankopplat med den yttre 

attraktionen. När det gäller uppskattning och sociala vinster för förortspojkarna var det 

förknippat med den manliga atletiska förmågan (Becker & Luthar, 2007). 

En studie av Tusaie, Puskar och Sereika (2007) fokuserar på psykosocial resilience (PR) 

vilket handlar om förmågan att se sig själv utifrån ett större perspektiv för att kunna sortera 

och nå en förståelse kring den upplevda situationen. Att få en känsla av sammanhang kring 

händelsen tillför självläkande processer som leder till att tonåringarna klarar av 

förändringarna och fortsatt vidareutveckling. Dagens tonåringar utsätts för både inre 

psykologiska och yttre påfrestningar ifrån miljön som skapar stressmoment.  Det 

framkommer i studien att kroppsskador, mord och självmord bland ungdomarna ofta har 

ett samband med alkohol och droger. Undersökningen visade att fem medverkande faktorer 

korrelerade direkt till PR.; optimism, dåliga livserfarenheter, kön, ålder samt stöd ifrån 

familjen. Optimismen hos tonåringarna har den starkaste positiva inverkan på helhetssynen 

runt den egna situationen och framtidstron. Det sämsta inflytandet som hindrar känslan av 

sammanhang och vidareutveckling hos tonåringarna är dåliga livserfarenheter. Studien 

visar att tonåringarna som har genomgått många dåliga livssituationer i interaktion med 

socialt stöd ifrån vänner. Påvisar en signifikant skillnad gentemot de tonåringarna som 

saknade kamratstöd genom att de negativa inflytandena ifrån händelserna omvandlades till 

mer positiva influenser. Kamratstödet visade sig vara mer väsentligt och betydelsefullt för 

de äldre tonåringarna som upplevt flera dåliga livshändelser. Tonåringens optimism och 

förmåga att se sig själv i sitt sammanhang gör det möjligt att sortera upplevelserna. 

Tillsammans med bekräftelse och stöd ifrån omgivningen leder det till en känsla av 

helhetsförståelse runt den egna situationen vilket påverkar och minskar de negativa 
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influenserna ifrån livssituationerna. Författarna menar att modellen (PR) behöver utvidgas 

för att man ska få större kännedom runt faktorerna och kunna tyda de frigörande 

processerna hos tonåringarna. Då kan man med stor sannolikhet förebygga de primära 

orsakerna till tonåringarnas dödsfall såsom droger, våld och suicidförsök.  

Bowlby (1994) betonar vikten av den trygga basen som föräldrarna utgör med omsorg och 

kärlek för att ge barnet möjligheter till optimal utveckling, en bas där barnet tillåts utforska 

sin omgivning samtidigt som den trygga basen står kvar för barnet att återvända till. En 

opålitlig bas för barnet, med andra ord som bara är stabil emellanåt skapar ambivalens hos 

barnet och blir en ångestfylld faktor. Har barnet en otrygg bas som inte inger någon 

trygghet alls får det svårt för att skapa nära kontakter med andra människor. Dessa 

erfarenheter påverkar en människas personlighetsutveckling genom hela livet. En opålitlig 

bas för barnet leder till svartsjuka, ängslan och vrede medan en god bas leder till glädje och 

trygghet. Växer man upp med en dålig bas kan detta leda till sorg och depression hos 

barnet. Föräldrarbasen påverkar hur barnets sociala beteende utvecklas, blir barnet bortstött 

av sina föräldrar under sin uppväxt kan detta skapa ett argsint beteende som barnet kan 

föra med sig upp i tonåren. Om man som förälder däremot ger kärleksfull omsorg får 

barnet möjlighet att bygga upp sin självkänsla och bli mer självständig, samarbetsvillig 

samt hjälpsam mot andra människor i sin omgivning. Föräldrarna har alltså en 

betydelsefull roll för huruvida barnets utveckling leder och formar dem till egna individer.  

Broberg (2006) menar att många tonåringar verkar betrakta anktnytningsbanden till 

föräldrarna mera som en begränsning medan andra tonåringar utvecklas och bli mer 

självständiga genom att använda sig av samma band. Under tonårstiden är det tonåringens 

uppgift att söka frigöra sig från sin ursprungsfamilj och finna trygga anknytningsrelationer 

till andra människor i sin omgivning som kan ge dem stöd i livet. Det är av stor betydelse 

för tonåringen att föräldrarna accepterar att denne väljer att knyta band till andra personer i 

omgivningen än sina föräldrar. Tonåringar som upplever att de har utrymme och 

förtroende ifrån sina föräldrar att skapa nya anknytningsrelationer i frigörelseprocessen får 

starkare band till sina föräldrar gentemot de tonåringar som begränsas att skapa nya 

relationer. Tonåringarna som innehar en trygg bas hos sina föräldrar kan få stöd genom att 
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de har andra andra människor att söka sig till i sin omgivning. Tonåringarna med en trygg 

bas hamnar även i färre konflikter med sina föräldrar i jämförelse med andra tonåringar 

menar både Bowlby (1994) och Broberg (2006). 

Enligt Sernhede (2002) talas det om att förorter ofta är sammankopplade med kriminalitet 

och andra sociala problem såsom segregering. Göteborg likt många andra storstäder består 

av en del förorter där det finns en hög andel invånare med utländsk bakgrund där både 

droger, kriminalitet och även segregering ses som ett stort problem. Angered är en förort 

till Göteborg och grannstadsdel med Gamlestan har från det att området byggdes betraktas 

som ett problemområde präglat av ungdomarna. Under 70-talet stod det i media att 

ungdomarna regerade våldet där thinnersniffning och allmän laglöshet stod i fokus. Under 

80-talet var knarket dominerande och under 90-talet har rapporteringarna från media 

kretsat mer eller mindre runt organiserad kriminalitet (Sernhede, 2002). I en undersökning 

utförd av CAN (2001) beskriver polisen i Göteborg missbruksmiljöerna som förändrade 

genom kriminella gäng, där medlemmarna även är narkotikamissbrukare. Det handlar om 

att gängen har börjat använda våld med hjälp av vapen som har lett till allvarliga skador. 

Kamali (1999) menar att för många invandrarungdomar formas deras vardag av ett läge där 

de måste hantera minst två problem. För det första är de ungdomar som saknar direkt 

inflytande över det samhälle vi lever i och för det andra är dessa ungdomar invandrare 

vilka ofta lever under marginaliserade förhållanden. För att vi skall förstå vissa 

invandrarungdomars situation i Sverige är dessa två aspekter betydelsefulla. Sernhede 

(2002) menar att förorterna och då framför allt Angered, Hjällbo har högst procent när det 

gäller socialbidragare, högst andel ”personer med utländsk anknytning” och lägst 

inkomstnivå i Göteborg. Enligt en SoS-rapport (1998:5) visar statistiken en påfallande 

ökning av ”sociala problem” hos invandrarfamiljer. Det framkommer att föräldrarna 

frångår mer och mer från majoritetssamhällets ”normala” beteendemönster och statistiken 

över sociala problem ökar hos deras ungdomar. I SOU (2006) delges att det blir allt 

vanligare att ungdomar mår sämre och upplever svårigheter med sin psykiska hälsa. Det 

framhålls av Ludden och Eccles (2007) att ungdomar med depressiva symtom och dåligt 

självförtroende använder substansbruket som en självmedicinering för att motverka stress 
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och stärka sitt självförtroende. Enligt många studier bland annat från Richert (2007) och 

Kamali (1999) framgår det att ungdomar med utländsk bakgrund mår sämre psykiskt. 

Motiveringen till detta är att många av dessa ungdomar har föräldrar som har en svagare 

position på den svenska arbetsmarknaden. Kamali (1999) har studerat ungdomar med 

invandrarbakgrund i varierande åldrar mellan tretton och tjugo år. Den stora påfrestningen, 

trycket för ungdomen bildas mellan familjen och samhället vilket leder ungdomen till att 

skapa kompisgäng som istället blir tryggheten.  

Tidigare forskning runt drogsituationen 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har av regeringen sedan år 

1985 fått i uppdrag att följa narkotikautvecklingen i Sverige. Genom enkätundersökning 

som görs två gånger per år och är riktade till myndigheter i landet är syftet att bland annat 

ge en bild av missbruksutvecklingen i våra kommuner. Under våren 2000 och hösten 2001 

har man samlat in data i ett 20-tal kommuner i Sverige. I rapporten kommer det fram att 

inom de flesta kommuner i Sverige är narkotikasituationen förhållandevis oförändrad 

under hösten 2001 i jämförelse med våren 2000. Däremot har en ökning skett när det gäller 

cannabis och ecstasy och även tillgången till dessa nämnda preparat har ökat i samhället. 

Det finns ingen kommun i Sverige som visar att preparatanvändandet har minskat. 

(Richert, 2007) Mobilisering mot narkotika i samarbete med Länsstyrelsen har under år 

2000-2005 investerat i en trestadssatsning mot narkotika i Stockholm, Göteborg och 

Malmö för att utveckla nya stöd och behandlingsinsatser för unga missbrukare. 

Representanter från dessa öppenvårdsmottagningar för unga med missbruksproblem har 

träffats för att diskutera problem och verksamhetsutvecklingen. Tillsammans har de format 

ett intervjuformulär där man lagrat data över mottagningarnas besökare under ett år. För att 

kunna åstadkomma jämförelser mellan mottagningar, deras insatser, metoder och besökare 

har man skapat ett betydelsefullt underlag gemensamt med dessa data samt 

verksamhetsbeskrivningar. Insatserna riktas framför allt mot ungdomar som befinner sig i 

en riskzon för en utveckling av missbruk eller ungdomar som har ett begynnande missbruk. 

Man vill fånga upp ungdomen i ett sådant tidigt skede som möjligt vilket gör att man 

behöver utveckla metoder för att snabbt upptäcka missbruket samt införa tidiga insatser. 
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Studien visar att hela 43 % av 107 besökare vid sex öppenvårdsmottagningar i Stockholm, 

Göteborg och Malmö uppgav att de hade problem med sin psykiska hälsa vid 

intervjutillfället. Resultatet för denna fråga bör tolkas med försiktighet då bortfallet var 

stort (27 %).  Totalt fick 345 personer från de sex berörda öppenvårdsmottagningarna 

möjlighet att svara på frågan. Av uppgiftslämnarna från de sex mottagningarna uppgav 

knappt hälften av ungdomarna att deras huvudsakliga försörjningskälla varit deras 

föräldrar. Det näst vanliga var att leva på socialbidrag (15 %) och därefter studiemedel och 

lön (14 %). Av undersökningsgruppen uppgav nio procent att den huvudsakliga 

försörjningen de senaste sex månaderna bestod av A-kassa, sjukpenning, föräldrapenning 

och kriminalitet. Totalt fick 317 ungdomar möjlighet att svara på frågan varav 133 stycken 

var under 18 år och 184 stycken var över 18 år.  

Under vinterhalvåret 2006-2007 gjordes en undersökning i Göteborg där 27 myndigheter 

deltog (CAN, 2007). De som medverkade arbetade inom bland annat socialtjänst, polis, 

sjukvård, frivård samt frivilliga organisationer. På frågan om vilka droger som har ökat 

respektive minskat framkommer det att fler rapportörer har svarat att situationen är 

oförändrad alternativt att de inte vet jämfört med det antal som har svarat att det har skett 

en ökning eller minskning. Mer än hälften av uppgiftslämnarna svarade att det tunga 

missbruket hos ungdomarna var oförändrat och lika många menar att det regelbundna 

missbruket samt tillfälliga missbruket inte heller har förändrats. Mer än hälften av 

myndigheterna menar att det är det regelbundna missbruket som har ökat. När det gäller 

preparaten heroin, kokain, ecstasy och anabola steroider var det fler myndigheter som 

angav att ingen förändring har skett än de som uppgav att de inte visste hur situationen såg 

ut. Nästan en tredjedel har uppfattat ett ökat missbruk av alkohol samt en ökning av kokain 

och de anser även att den mest förekommande drogen är Cannabis. Totalt uppgav 72 % av 

samtliga 139 inskrivna ungdomar vid mottagningarna i Göteborg att Cannabis är deras 

primärdrog. 31 % har använt amfetamin, en fjärdedel har använt Ecstasy, en fjärdedel har 

använt bensodiazepiner och en femtedel har använt kokain. GHB har 12 % av ungdomarna 

använt eller använder och LSD har 10 % av ungdomarna uppgett att de har använt eller 

använder.  
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Trestadssatsningen mot narkotika har under perioden mellan år 2000-2005 medfört att man 

har kunnat starta nya öppenvårdsmottagningar för ungdomar med missbruksproblem 

(Richert, 2007). Från Göteborg har ungdomsteamet Mini-Maria Nordost, ungdomsteamet 

Väster samt ungdomsteamet Hisingen deltagit i studien. Det fjärde ungdomsteamet, Mini-

Maria Centrum inte har deltagit i undersökningen vilket kan göra att resultaten för 

Göteborg påverkas. Ungdomsteamet Mini-Maria Nordost var först med att år 1999 starta 

upp ett ungdomsteam och i dag har ungdomsteamen expanderat till fyra mottagningar i 

Göteborgs stad. Tillsammans arbetar dessa tre mottagningar med ungdomar mellan ca 13-

20 år med undantag ungdomsteamet Väster som även har ungdomar upp till 25 år. 

Mottagningarnas insatser består bland annat av information, råd och stöd för ungdomen 

och dess närstående. Man arbetar även med familje- och nätverksarbete, cannabisprogram, 

droganalyser, medicinska bedömningar samt akupunktur för att lindra ungdomens 

abstinens. I studien av Richert (2007) framkommer det att 136 ungdomar har fått 

kännedom om mottagningarna på många olika sätt. Det vanligaste sättet är att de genom 

socialtjänsten fått informationen om mottagningen. Näst vanligaste initiativtagare till 

kontakten är familj eller en vän och därefter uppger några att de via skolan fått 

upplysningen om mottagningarna.  

Mottagningarna i Göteborg har utvecklats i samma riktning och har idag stora likheter i 

fråga om arbetssättet och deras utbud av insatser. Tanken bakom detta är att ungdomen 

skall ha möjlighet till samma behandling och service oavsett var i Göteborg de bor.  Målet 

med de tre mottagningarna i Göteborg är att erbjuda information, rådgivning och 

behandling i öppenvård. Man arbetar även med ett utåtriktat arbete för att nå ungdomarna i 

ett tidigt skede.  I studien framkommer det att ungdomsteamet Hisingen har cirka 80 antal 

nybesökare per år, Nordost har cirka 70 och ungdomsteamet Väster har cirka 50 antal 

nybesökare per år. Ungdomsteamet Hisingen har den äldsta målgruppen då två tredjedelar 

var över 18 år. På ungdomsteamet Nordost var en knapp majoritet över 18 år medan på 

ungdomsteamet Väster låg majoriteten knappt under 18 år. Det visade ingen signifikant 

skillnad mellan könen vad det gäller ålder dock framkommer det att fler män befinner sig 
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mellan åldern 15-17 år och något fler kvinnor runt 18-20 år. Ungdomsteamet Nordost hade 

ca en fjärdedel av sina inskrivna ungdomar som var utomlandsfödda och med detta hade 

den mottagningen störst andel utlandsfödda ungdomar av de tre mottagningarna i 

Göteborg. Detta var däremot ett väntat resultat då ungdomsteamet Nordost vänder sig till 

stadsdelar där andelen utlandsfödda är mycket hög.  

Ungdomars drogutveckling 

Cannabis är den vanligaste illegala drogen i Sverige vilket framkommer i Socialstyrelsens 

(2007) studier om narkotikabruk. I studien ingick skolelever i årskurs nio samt tjugoåriga 

unga män som mönstrat ifrån det militära där det visade sig att cannabis var den 

dominerande drogen bland ungdomarna. I Sverige är 50 % av cannabismissbrukarna som 

söker sig till behandling tjugo år eller yngre (Socialstyrelsen, 2007). Lundqvist & Ericsson, 

(1988) hävdar att flertalet av ungdomarna som prövar att röka hasch slutar efter en tid på 

eget initiativ och går inte över till några tyngre droger. Johansson & Wirbing (2005) delger 

att ungdomarnas konsumtion av alkohol och narkotika kan ses som en faktor för att forma 

den egna identiteten och sociala tillhörigheten.  Enligt Ramström (2004) har forskningen 

ännu inte har kunnat påvisa att cannabis som enstaka orsaksfaktor är en inkörsport till att 

ungdomen övergår till tyngre droger. I de studier som gjorts har flertalet av de 

cannabismissbrukande ungdomarna även andra negativa sociala och psykologiska 

bakomliggandefaktorer som påverkar till ett fortsatt tyngre drogmissbruk. Däremot har 

man kunnat påvisa i studier att det är vanligt förekommande bland de tyngre missbrukarna 

att de har ett marijuanamissbruk som en påverkansfaktor till sitt tunga missbruk. Där 

studierna har visat ett samband mellan intensiteten av cannabismissbruk och övergången 

till tyngre droger.   

Cannabis är den vanligaste förekommande drogen under tonårstiden. Lundqvist m.fl. 

(1988) lägger tonvikten på hur viktigt det är med vetskapen om att unga människor är 

ömtåligare för cannabisens biverkningar. Skadeföljderna ifrån cannabisen kan medföra 

effekter som motarbetar tonåringens normala utvecklingsfas av identitetsutveckling samt 

frigörelseprocessen ifrån föräldrarna för att mogna och träda in i vuxenlivet. En annan 
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skadeverkning som cannabismissbruket får som följd är att hormonbalansen påverkas hos 

både pojkar och flickor vilket kan medföra en försämrad tillväxt och försenad könsmognad 

hos tonåringen. De kognitiva svårigheterna och inskränkningarna medför svårigheter att 

hantera nya sociala förhållanden vilket kan leda till ett liv i isolering och utanförskap. 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka om det finns några skillnader i klientgrupperna mellan 

Mini Mariaenheternas mottagningar samt beskriva hur drogprofilerna bland ungdomarna 

ser ut i Göteborgs stad. 

Finns det några skillnader i droganvändningen i klientgrupperna mellan mottagningarna i 

Göteborg? 

Finns det några omgivande faktorer som påverkar ungdomarnas drogprofiler såsom 

boendeform, försörjning och sysselsättning mellan mottagningarna? 

Hypotesen med vår undersökning är att vi tror att drogprofilerna påverkas av ungdomarnas 

kontext och därför skiljer sig åt inom Göteborgs stad. 

 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Kvantitativ metod har sin grund utifrån den positiviska vetenskapsteorin vilket medför att 

undersökningen ska vara objektiv och ha en hög reliabilitet samt validitet. Det medför att 

en studie med kvantitativa metoder har ett tillvägagångssätt som kan upprepas av andra 

forskare för att komma fram till samma resultat. Holme och Solvang (1997) menar att 
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kvantitativa metoder har en strukturering genom att man standardiserar upplägget av 

genomförandet. Man följer klart och tydligt forskningsprocessens gång där man skiljer 

mellan utveckling, problem och teorier från den konkreta informationsinsamlingen. När 

problemformuleringen är avklarad är också forskningsplanen för den fortsatta 

undersökning klar. En kvantitativ metods styrka är att informationen som tas fram på ett 

sådant strukturerat sätt stärker validiteten, reliabiliteten i undersökningen, man vill komma 

fram till en objektiv sanning som möjliggör generalisering av resultatet. Reliabilitet och 

validitet är relaterade till varandra menar Bryman (2006) vilket innebär att en mätning som 

saknar reliabilitet därmed inte heller kan uppnå validitet. Syftet med den här studien är att 

undersöka om det finns några skillnader mellan klienternas drogprofiler inom de olika 

ungdomsmottagningarna i Göteborg. Kvantitativa metoder har verktyg som ger möjlighet 

att mäta, beräkna en variabel och få fram varierande data från större undersökningsgrupper. 

Den kvantitativa metoden blir lämplig för genomförandet av aktuell studie eftersom 

jämförelser/sammankopplingar behöver göras mellan variablerna för att upptäcka 

variationer och urskilja skillnader i missbruksmönstret mellan klienterna inom 

ungdomsmottagningarna i Göteborg. En kvalitativ metod medför att undersökningen får 

begränsas till att endast omfatta ett fåtal klienter inom de aktuella mottagningarna. I 

kvalitativa metoder såsom djupintervju är det svårare att säkerhetsställa reabilitet och 

validitet av den orsaken att den hermeneutiska vetenskapsteorins analys bygger på tolkning 

där forskarens egen förförståelse delvis ingår. Resultatet från en kvalitativ metod kan inte 

nå en objektiv sanning eftersom sanningen är subjektiv inom hermeneutiken. Metoden är 

därför inte lämplig för denna studie i och med att resultatet inte kan generaliseras till att 

omfatta alla klienterna inom ungdomsmottagningarna. 

 

 



 

 

14 

Planering och genomförande 

Urval 

Mini- Maria är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till ungdomar upp till 20 år och 

deras sociala nätverk för att ge råd, stöd och behandling kring droger och drogmissbruk. 

Det finns fyra mottagningar i Göteborg som omfattar de 21 stadsdelsnämnderna. 

Stadsdelsnämnderna är uppdelade i fyra myndigheter och är belägna i Gamlestaden 

(nordost), Majorna (centrum), Västra Frölunda (väst) och på Hisingen. Syftet med denna 

uppdelning är att underlätta samarbetet mellan instanserna och verksamheterna inom 

kommunen. Hisingen, Väster, och Nordost omsluter ytterområdena till stadskärnan. 

Mottagningen i Centrum sträcker sig förutom innerstaden även till att omfatta 

kranskommunerna. Ytterområdena till stadskärnan kommer vidare i studien även att 

benämnas som förorter. 

Studien kommer att inkludera tre Mini Mariaenheterna och omfatta 162 ungdomar. I denna 

studie sker ett bortfall av en mottagning på grund av att verksamheten inte för närvarande 

använder sig av DOK; s dokumentationssystem. De data som kommer att vara till 

användning för studien är inte utplockad av studiens författare. Urvalet är så pass stort att 

författarna inte heller kan få fram vilka klienterna är. De klienter som ingår i 

dokumentationssystemet har fått information vid inskrivningen enligt 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2006) gällande sekretessen samt att även handläggare 

innehar sekretess.  

Instrument 

DOK är utvecklat av IKM (institutet för kunskapsutveckling inom ungdoms- 

missbruksvård) i samarbete med SiS (Statens institutionsstyrelse). DOKs 

dokumentationssystem har prövats i etiknämnden och fått sitt godkännande. Etiknämnden 

kom fram till att; finns det rimliga skäl till att anta att patientens/klientens problem är 

alkohol -narkotika relaterat bör man ställa möjliga frågor om alkohol och narkotika 
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problem. Man anser att det är väsentligt och av intresse för personer att få information om 

sin eventuella alkohol – narkotikaproblem. Men man lägger inget krav på verksamheterna 

som använder DOKs dokumentationssystem ska åtgärda problemen som upptäcks 

(Socialstyrelsen, 2007). 

Inskrivningsformuläret i DOK ger konstant likadana intervjufrågor till alla ungdomarna vid 

enheterna. I denna studie har undersökningsgruppen fått det informerade samtycket enligt 

de etiska kraven i samband med dokumentationen vid inskrivningen. Detta innebär att 

klienterna har blivit väl informerade om dokumentationen och att de avidentifierade 

uppgifterna får användas för forskningsändamål. Det informerade samtycket skall leda till 

att klienten i praktiken skall få inflytande och delaktighet i sin behandling. Behandlingen 

skall utformas i samråd mellan klient och behandlingspersonal (Socialstyrelsen, 2007). 

Klientens information vid inskrivning kan jämföras med Brymans (2006) syn på 

samtyckeskravet där han menar att det är på frivillig grund som undersökningspersonerna 

ingår i en studie. Enligt de etiska kraven (Bryman, 2006) är även nyttjandekravet en 

tillgång för de uppgifter som behandlaren har samlat in via inskrivningsformulären endast 

få användas för forskningens ändamål och inget annat. DOK kommer att tillföra 

betydelsefull data för att få svar på om det finns några skillnader i klienternas drogprofiler 

mellan enheterna.  

Insamling 

Studiens undersökningsdesign med stöd av Bryman (2006) bygger på en tvärsnittsdesign 

eller surveydesign som det ibland kallas då syftet bland annat innebär att söka likheter och 

olikheter mellan mottagningarna. Tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från flera 

fall vid en tidpunkt. Man analyserar sedan dessa data med avidentifierade klienter för att 

kunna utforska mönster när det gäller olika slags samband (Bryman, 2006). Utifrån 

problemformulering bedöms urvalet av vilka frågor som kan vara relevanta för att få 

insamlad data till undersökningen. Därefter lämnas frågorna till behörig 

dokumentationsansvarig av DOK som inkasserar data för alla klienterna på de tre 

enheterna under år 2006.  Studiens data bygger på sekundär data vilket innebär att den 
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redan är insamlad av en tidigare, i detta fall behandlare (Bryman, 2006). Variablerna 

gallras för att därefter bearbetas och analyseras i SPSS för att sammanställas i ett resultat. 

Det har inte gått att identifiera någon av klienterna då det har funnits flera individer i varje 

kategori. För att uppnå studiens syfte har följande variabler från DOK´s 

inskrivningsformulär valts ut: 

• Kön 

• Ålder 

• Vem är den främsta initiativtagaren/anmälaren till kontakten? 

• Vilken har din huvudsakliga boendeform varit? Senaste 6 månaderna. 

• Hur många tillfällen har du varit placerad i fosterfamilj?  

• Vilken är din huvudsakliga försörjning? Senaste 6 månaderna. 

• Vilken har varit din huvudsakliga sysselsättning? Senaste 6 månaderna. 

• Debutålder vid bruk av narkotika? 

• Primär drog under de senaste 30 dagarna? 

• Vanligaste intagningsättet av primärdrog, under de senaste 30 dagarna? 

• Frekvensen av drogen, under de senaste 30 dagarna? . 

• Har du haft något/några problem med din psykiska hälsa? 

 

Vid kategorier med många svarsalternativ sker en omkodning av de frågealternativ som 

fått minst svarsalternativ för att vi ska kunna genomföra en Chi ² -test det vill säga att 

jämföra mellan klientgrupperna inom mottagningarna. 
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Analysmetod 

Efter insamling av data genomförs en sekundär analys med hjälp av SPSS som beräknar 

variablernas enskilda värde. Med hjälp av SPSS kan man också sammanställa variationer 

mellan de olika variablerna för att få fram och se om det finns några signifikanta skillnader 

kring klienternas drogprofiler mellan enheterna. Beräkningarna sammanställs i tabeller 

eller diagram där man tydligt kan utläsa och presentera ett resultat.  

 

RESULTAT 

Mini Marias upptagningsområde 

Centrums mottagning har flest inskrivningar under år 2006 men ingen kranskommun var 

registrerad som betalande år 2006. Fördelningen av antalet ungdomar skiljer sig åt mellan 

de tre mottagningarna. Mottagningen i Nordost har 52 ungdomar inskrivna. Centrum har 

det största antalet (85) ungdomar inskrivna samtidigt som mottagningen i Väst visade sig 

ha det lägsta antalet med sina 25 ungdomar.  

 

Undersökningsgrupperna 

Undersökningsgruppen omfattade sammanlagt 162 personer och gruppen bestod av 64 % 

män och 36 % kvinnor. 
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Tabell 1 visar könsfördelningen i undersökningsgruppen 

 

 

 

  

      Mottagning Mini Maria 

Nordost 

      Mini Maria 

Väst 

Mini Maria 

Centrum 

Total 

Man 

 

79 % 64 % 55 % 64 % 

 

Kvinna 

21 % 36 % 45 % 36 % 

Totalt Mottagning 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Det finns en signifikant skillnad i könsfördelningen mellan mottagningarna (p< 0,05). Av 

de 162 deltagarna i undersökningsgruppen (N=162) visade det sig en signifikant skillnad i 

könsfördelning. Mottagningen Nordost uppvisar den största skillnaden mellan 

könsgrupperna. Här utgör männen en klar majoritet med 79 % i jämförelse med antalet 

kvinnor 21 %. På de två övriga mottagningarna Väst och Centrum var männen också 

överrepresenterade gentemot gruppen kvinnor. Centrum är den mottagningen som har en 

något jämnare fördelning mellan könsgrupperna. Centrum har flest antal kvinnor (45 %) i 

förhållande till antalet män (55 %) inskrivna på mottagningen.   

 

Medelåldern på de 162 ungdomarna i undersökningsgruppen är 18 år med en 

standardavvikelse på 2,4 år. Det största antalet ungdomar befinner sig inom åldrarna sexton 

till tjugo år. Det är en spridning i åldrarna på ungdomarna i undersökningsgruppen ifrån 14 

upp till 26 år.  
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   Tabell 2 visar uträkningen av medelåldern på ungdomarna inom de tre mottagningarna 

Mottagning – Ålder  Standardavvikelse Medelvärde 

i Mini Maria Nordost 1,728 17,27 

i Minni Maria Väst 3,285 18,72 

i Mini Maria Centrum 2,265 18,56  

Totalt  (N=162) 2,371 18,17 

 

Det finns en signifikant skillnad i ålder på ungdomarna mellan mottagningarna (p<0, 05). 

Även om det visade en signifikant skillnad kan man ändå notera att åldrarna bland 

ungdomarna på mottagningarna inte utgör några extrema skillnader. Mottagningen i 

Nordost har en lägre åldersgrupp bland sina ungdomar gentemot de övriga två 

mottagningarna. Medelåldern för ungdomarna i Nordost var 17 år medan mottagningarna 

Centrum och Väst har en medelålder på 19 år. 

 

Initiativtagare till behandlingskontakten 

Det var för många svarskategorier när det gällde behandlingskontakter för den utvalda 

undersökningsgruppen. Det medförde att svarsfrekvensen blev för liten när det gäller 

behandlingskontakter i form av behandling-vårdenheter och myndigheter som remitterat 

ungdomarna (Bil 1). För att få lämpligt många individer i varje kateogori har en 

sammanslagning genomförts. Verksamheter såsom annan behandlingsenhet, 
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primärvård, psykiatrisk sjukhusvård, socialtjänst, domstol/frivård och 

arbetsförmedlingen har sammanförts till att gemensamt ingå under kategorin 

”myndigheter”. Resultatet visar att det inte finns några signifikanta skillnader vad det 

gäller initivatagare till kontakten mellan enheterna. 

 

  Fig 3 visar omfattningen av behandlingskontakterna för undersökningsgruppen 

 

Det visar sig att den vanligaste initiativtagaren till att ta kontakt med mottagningarna för att 

ungdomarna ska få hjälp och komma under behandling är familj (33 %). Därefter är det 

myndigheter (31 %) som initierar kontakten med mottagningarna för ungdomarnas del. 

Sedan är det ungdomarna som på egen hand (25 %) har etablerat kontakten med 

mottagningen. Under benämningen annan initiativtagare (11 %) handlar det till största 

delen om att skolan har initierat till kontakten med mottagningen. När det gäller 

fördelningen av behandlingskontakterna mellan mottagningarna kan man utläsa att 

mottagningen i Väst har det största antalet (13) ungdomar som har fått 

behandlingskontakten påbörjad genom en annan myndighet. Likvärdigt med Väst har 
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Nordost ett fåtal mer behandlingskontakter i form av myndigheter. Det var ett fåtal 

ungdomar ifrån undersökningsgruppen som fått kontakten med mottagningen initierad 

ifrån tidigare behandlingsenheter för missbruksvård eller ifrån den psykiatriska öppen- och 

slutenvården (se bilaga 1). Socialtjänsten utgör en majoritet som initiavtagare bland 

myndigheterna. Totalt var det ett bortfall på fem personer av de 162 deltagarna i 

undersökningsgruppen när det gällde frågan initiativtagare till behandlingskontakten.  

 

Sociala förhållanden 

Boendeform – fosterhemsplaceringar 

Under boendeform var det för många svarskategorier för den utvalda 

undersökningsgruppen. Det medförde att det blev ett för litet antal data under vissa 

svarskategorier. För att kunna genomföra en Chi ² -test omkodades övriga kategorier i 

boendeform till benämningen annat boende. Resultatet visade ingen signifikant skillnad 

när det gäller boendeformerna för ungdomarna. Den vanligaste boendeformen på alla tre 

mottagningarna för ungdomarna var hemma hos föräldrar. Det var ett fåtal svar på övriga 

boendealternativ men man kan utläsa att Nordost var den mottagningen som hade störst 

antal ungdomar inskrivna som var boende hos släktingar eller var familjeplacerade i 

förhållande till de övriga två mottagningarna. Man kan även utläsa att ungdomarna inom 

Centrums mottagning var de som i större utsträckning har ett eget boende. 
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Tabell 4 visar förekomsten av boendeformerna 

Egen bostad 21 13 % 

Andra hand/inneboende/boendekollektiv/studentbostad 12 7 % 

Försöks-/träningslägenhet 3 2 % 

Institution 5 3 % 

Familjevård 5 3 % 

Hos föräldrar 106 67 % 

Hos släktingar 5 3 % 

Bostadslös 1    1 % 

Boende- och 

levnadsform 

 

Annan boendeform    1 % 

            Totala deltagare/undersökningsgruppen  159 100 

 

När det gäller ungdomarnas tidigare placeringar på fosterhem/familjehem finns det inga 

skillnader mellan mottagningarna. Majoriteten av ungdomarna (89,3 %) i 

undersökningsgruppen har inte haft någon familjehemsplacering innan inskrivningen på 

mottagningen. Även om det inte är ett utmärkande antal kan man utläsa att Nordost är den 

mottagningen som har störst antal ungdomar med familjehemsplaceringar. Man ser att det 

mest förekommande svarsalternativet på alla tre mottagningarna är familjehemsplacering 

vid ett tillfälle. Men det finns ett fåtal ungdomar på mottagningarna Nordost och Centrum 

som har upplevt både sex och sju placeringar i familjehem. Av de 162 

undersökningspersonerna var det ett bortfall på tre som inte hade lämnat något svar på 

frågan. 
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Sysselsättning och – Försörjning 

Det går inte att genomföra en Chi ² -test när det gäller sysselsättningen mellan de tre 

mottagningarna på grund av att det är för få svarsalternativ. De kategorierna med få 

svarsalternativ kodas om och ingår under benämningen ”annat inklusive kriminalitet”.  Det 

finns ingen signifikant skillnad mellan mottagningarna när det gäller sysselsättningen. 

Flertalet av ungdomarna i undersökningsguppen har uppgett att de sysslar med studier. 

Man kan notera att ungdomarna i Väst och Nordost jämfört med Centrum i större 

utsträckning är arbetslösa. Det är fler ungdomar inom Centrums mottagning som har 

uppgett eget arbete. När ungdomarna själva fick uppge svar på frågan sysselsättning i form 

av annat svarade flertalet av ungdomarna att de var sysslolösa (Bil2) 

Försörjningsalternativen som redovisas i (Bil 3) visar att det är få svarsalternativ inom 

vissa kategorier. Man kan tydligt se att majoriteten av ungdomarna får sin försörjning via 

sina föräldrar/anhöriga. Man kan också tyda att socialbidrag och lön/inkomst av eget arbete 

är väl representerat hos ungdomarna i förhållande till övriga försörjningsalternativ. För att 

kunna mäta fram om det finns några signifikanta skillnader vad det gäller försörjningen 

mellan mottagningarna genomförs en omkodning av utvalda kategorier. Alla bidragsformer 

omkodas till benämningen ”bidrag”och kriminaliteten och annat försörjningssätt omkodas 

och får benämningen ”annat inklusive kriminalitet”. 
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Fig 5 redovisar svarsalernativen av ungdomarnas försörjningsätt  

Det finns ingen mätbar signifikant skillnad mellan mottagningarna när det gäller 

försörjningen. Det visade sig på alla tre mottagningarna att föräldrarna var den grupp som 

ungdomarna uppgav som den största försjörningskällan. Nordost var den mottagningen 

som hade flest ungdomar som försörjde sig på studiemedel. Mottagningen i Centrum 

emellertid har inte haft några ungdomar inskrivna som har haft studiemedel som 

försörjningskälla och i Väst var det endast en ungdom som har uppgivit det som 

försörjning. Man kan notera att ungdomarna i Väst har angett bidrag som försörjningskälla 

efter föräldrarna. Ungdomarna i Centrum har en ganska jämn fördelning när det gäller lön 

och bidrag som försörjningsalternativ efter föräldrar. Figuren visar tydligt att mottagningen 

i Centrum har flest ungdomar som har uppgett lön som egen försörjning gentemot 

mottagningarna i förorterna. Man bör ha i åtanke att mottagningen i Centrum har flest 

inskrivna ungdomar. När det gäller kategorin ”bidrag” utgör socialbidrag den största 

varianten av bidragsformerna (Bil 3). 
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Ungdomarnas drogprofiler  

Hasch är drogen som i störst utsträckning (52 %) fastställs som den primära drogen av 

undersökningsgruppen.  Därefter kommer alkoholen (18 %) och sedan var det 9 % av 

ungdomarna som uppgav amfetamin som primärdrog.  

Tabell 6 visar i vilken utsträckning primärdrogerna har angetts av undersökningsgruppen 

Drog Antal procent % 

0         4 3 

Alkohol 28 18 

Heroin 6 4 

Kokain 6 4 

Amfetamin 14 9 

MDMMA/ecstasy och andra derivat av stimulantia 1 1 

Bensodiazepiner 3 2 

LSD 1 1 

Andra hallucinogener 1 1 

Hasch 80 52 

Marijuana 3 2 

Lösningsmedel 1 1 

GHB 6 4 

Totala deltagare 154 100 

Bortfall  8  

Totala undersökningsgruppen 162 100 % 

 

Man kan notera att alla drogerna har angetts som primärdroger av undersökningsgruppen 

även om det bara är av ett fåtal ungdomar som använder de övriga narkotikapreparaten i 

jämförelse med hasch, alkohol och amfetamin. 

Omkodning sker av de droger som har för få svarsalternativ för att möjliggöra en Chi ² -

test. Eftersom hasch och alkohol är så markant mer redovisade gentemot de övriga 

drogerna på mottagningarna kommer omkodning av övriga droger att ske. Hasch och 

marijuana kodas om för att ingå gemensamt under samma kategori. Alla de andra nämnda 
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preparaten/drogerna (Tab 6) kommer att kodas om och ingå gemensamt under 

benämningen ”övriga droger”.  

 

Det finns ingen mätbar signifikant skillnad mellan mottagningarna när det gäller 

omfattningen av primärdrogerna. Hasch och marijuana utgör den största gruppen av 

primärdroger på alla tre mottagningarna. Man kan se efter omkodningen att kategorin 

övriga narkotika preparat utgör en större grupp än alkoholen på alla tre mottagningarna. 

Det var ett bortfall på åtta personer som inte har angett någon primärdrog i 

undersökningsgruppen. 

 

Det framkom inga signifikanta skillnader i klientgrupperna när det gäller intaget av 

drogerna. Det vanligaste tillvägagångssättet för undersökningsgruppen att inta drogerna på 

är genom rökning. Inkluderat alla tre mottagningarna kan man notera att endast 6 

ungdomar har uppgett injicering av drogerna. Att inta drogerna genom att snorta/sniffa 

framkom inte i någon större utsträckning av undersökningsgruppen även om 

svarsfrekvensen visar att det är mer förekommande än injiciering av drogerna. 

Medelvärdet på åldern när det gäller drogdebuten för undersökningsgruppen (SD 2 år) är 

15 år. Lägsta representerade åldern bland ungdomarna var 10 år och den högsta åldern 23 

år. 
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Fig 8 visar spridningen av undersökningsgruppens debutålder 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan mottagningarna när det gäller ungdomarnas 

debutålder. Det var totalt ett bortfall på 14 ungdomar i undersökningsgruppen som inte har 

lämnat något svar på när man började med drogerna. Man kan notera att det största 

bortfallet (10) ungdomar var ifrån mottagningen i Nordost. 

När det gäller hur ofta ungdomarna har använt drogerna under de senaste 30 dagarna, visar 

resultatet att majoritet av undersökningsgruppen antingen avhållit sig helt eller bara använt 

drogerna vid något enstaka tillfälle. 
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Fig 9 visar fördelningen av drogfrekvensen procentuellt mellan mottagningarna 

Det finns en signifikant skillnad p< 0, 05 mellan grupperna när det gäller förbrukningen av 

drogerna under de senaste 30 dagarna. När man jämför mottagningarna Centrum och 

Nordost visar resultatet att den största konsumtionen av droger har ungdomarna i Centrum. 

Det vanligaste är att ungdomarna i Centrum använder och missbrukar droger < en upp till 

tre dagar i veckan. Centrum har även det största antalet (ca 15 %) ungdomar som 

missbrukar fyra dagar/veckan och upp mot en daglig konsumtion. Medan Nordost däremot 

har ett större antal (ca 12 %) ungdomar som inte har något pågående missbruk. 

Mottagningen i Nordost har gentemot de övriga mottagningarna det lägsta antalet 

ungdomar (ca 2 %) som missbrukar fyra dagar/vecka upp till en daglig konsumtion. 

Resultatet visar att majoriteten (ca 11 %) av ungdomarna på mottagningen i Väst inte har 

något pågående bruk eller endast missbrukar vid något enstaka tillfälle. Det var ett bortfall 

på 18 ungdomar i undersökningsgruppen som inte lämnat några uppgifter om frekvensen 

av sin droganvändning. 

Angående undersökningsgruppens psykiska hälsa visar resultatet att (55 %) uppfattar att de 
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inte har någon psykisk ohälsa medan 45 % av ungdomarna upplever att de har någon form 

av psykisk ohälsa.  

 

Fig 10 visar fördelningen av svarsalternativen angående den psykiska ohälsan 

Det finns inga signifikanta skillnader mellan mottagningarna hur ungdomarna upplever sin 

psykiska hälsa. Man kan notera att det är ganska jämnt fördelat inom varje mottagning hur 

ungdomarna upplever sin psykiska hälsa. 

 

 

  

Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader mellan ungdomsgrupperna inom 

mottagningarna när det gäller könsfördelningen och ålder. Nordost är den mottagning som 

har den yngsta ungdomsgruppen med en medelålder på 17 år. Mottagningarna i Centrum 

och Väst har en högre åldersgrupp med en medelålder på 19 år. När det gäller 

könsfördelningen är det mottagningen i Centrum som skiljer sig ifrån de övriga 
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mottagningarna genom att de har flest antal inskrivna kvinnor samt en jämnare 

könsfördelning i sin ungdomsgrupp. Nordost och Väst har en majoritet av unga män i sina 

ungdomsgrupper och samtidigt utgör de unga kvinnorna här minoritetsgrupper.  

När det gäller ungdomarnas frekvens av drogintag de senaste 30 dagarna finns det en 

signifikant skillnad mellan klientgrupperna. Ungdomarna i Centrum har den största 

förbrukningen av droger när man jämför mottagningarna. Majoriteten av ungdomarna i 

Centrum missbrukar droger <1-3 dagar i veckan upp mot daglig konsumtion i större 

utsträckning än de övriga ungdomarna på de andra mottagningarna. Den mottagning som 

har minst pågående missbruk bland sina ungdomar är mottagningen i Nordost. Resultatet 

visar att ungdomarna i förorterna har ett mindre intensivt pågående missbruk gentemot city.  

Ser man på ungdomarnas debutålder för deras missbruk finner man ingen signifikant 

skillnad då alla tre mottagningarna har ett medelvärde på 15 år bland sina ungdomar. 

Undersökningen visade att den psykiska hälsan hos ungdomarna på alla tre mottagningarna 

inte heller kunde påvisa någon signifikant skillnad. Det är en relativt jämn fördelning 

mellan ungdomarnas svarsalternativ men 45 % av undersökningsgruppen anser dock att de 

upplever någon form av psykisk ohälsa. 

Beträffande initiativtagare till behandlingsskontakten mellan mottagningarna framkom det 

inte heller några signifikanta skillnader dock ser man att familjen var den mest 

förekommande initiativtagaren för ungdomen. Resultatet visar inte heller någon signifikant 

skillnad angående boendeformen för ungdomarna då majoriteten var boende hemma hos 

sina föräldrar. Likadant var det angående familjehemsplaceringarna där undersökningen 

visade att majoriteten (89,3 %) av undersökningsgruppen inte har haft någon 

familjehemsplacering innan inskrivningarna på mottagningarna.  

Ungdomarnas försörjning och sysselsättningen visade inte här heller någon signifikant 

skillnad mellan mottagningarna. När man utgår ifrån hela undersökningsgruppen har 

flertalet av ungdomarna uppgett att de sysslar med studier men man kan också notera att 

förorterna i större utsträckning än city har arbetslösa ungdomar.  Den mest förekommande 

försörjningskällan för undersökningsgruppen är föräldrar/anhöriga. Studerar man enbart 
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mottagningen Nordost och Centrum kan man även se att det finns skillnader i 

försörjningen. Ingen av Centrums ungdomar har uppgett studiemedel som inkomstkälla 

medan flertalet av Nordosts ungdomar försörjde sig via studiemedel.   

När det gäller ungdomarnas drogprofiler visar undersökningen att den mest fastställda 

primärdrogen är hasch (52 %). Under kategorin ”övrigt” utgör de narkotikapreparaten en 

större grupp av primärdroger än alkoholen på alla tre mottagningarna. De är endast 

ungdomarna i Centrum som har redovisat under ”övrigt” narkotikapreparaten LSD, 

bensodiazepiner, ecstasy med mera och kokain som primärdrog. Resultatet visar att hasch 

och marijuana är mest förekommande bland ungdomarna i Nordost. Det vanligaste 

tillvägagångssättet för undersökningsgruppen att inta droger är genom rökning. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det finns några skillnader i klientgrupperna 

mellan Mini Mariaenheternas mottagningar. Vi ville även beskriva hur drogprofilerna 

bland ungdomarna ser ut i Göteborgs stad. För att få fram information om detta har vi valt 

att utifrån DOK; s inskrivningsformulär fånga upp intressanta frågor som berör vårt syfte 

och ger oss en möjlighet att skapa en profil av ungdomarna. Med profil menar vi att vi vill 

fånga upp omgivande faktorer runt ungdomarnas miljö för att få fram en helhetsbild runt 

ungdomarnas missbruk.   

Undersökningen fastställde att haschrökning (52 %) var mest förekomande när det gäller 

ungdomarnas drogmissbruk. I en tidigare (CAN, 2007) undersökning (139 deltagare) om 

ungdomars drogsituation i Göteborg framkom det att cannabis (72 %) angavs som den 

primära drogen. Denna undersökning genomfördes kring årsskiftet 2006- 2007. Jämför vi 

rapporten med denna studie kan man se en minskning på ca 20 % och förklaringen kan 
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vara att satsningen på ungdomars missbruk under åren 2000-2005 vilket ledde till en 

utökning av Mini Maria mottagningarna som nu kanske börjar visa resultat.   

Vi kan även konstatera att ungdomarna på alla tre mottagningarna i större omfattning söker 

behandling för narkotikamissbruk än för alkoholmissbruk. Även om det var få 

svarsalternativ när det gäller övriga enskilda drogerna kan man lägga märke till att 

mottagningen i Centrum har ett mer pågående och varierande drogmissbruk bland sina 

ungdomar än de övriga två mottagningarna. Missbruk av LSD, kokain, ecstasy och 

bensodiazepiner är droger som enbart förekom bland ungdomarna i Centrum.  När det 

gäller ungdomarnas narkotikamissbruk i Nordost är drogmissbruket mer samlat runt 

haschrökningen.  Måhända kan primärdrogerna hos ungdomarna i Centrum vara en orsak 

till resultatet som visade en signifikant skillnad när det gäller ungdomarnas 

drogkonsumtion de senaste 30 dagarna. Centralstimulerande medel som amfetamin och 

kokain som benämns uppåttjack och party droger missbrukas i kortare och intensivare 

perioder. Dessa droger var påtagligast bland Centrums ungdomar. Man bör ha i åtanke att 

det var ett bortfall på 18 ungdomar som inte angett sin konsumtion de senaste 30 dagarna 

vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet till viss del. Ungdomarna i förorterna hade i större 

omfattning gentemot ungdomarna i Centrum varit drogfria och det var endast ett fåtal 

ungdomar inom dessa mottagningar som hade missbrukat 4 dagar/veckan eller hade en 

daglig konsumtion de senaste 30 dagarna. Det var motsatta förhållanden kring ungdomarna 

i Centrum där majoriteten hade haft en hög konsumtion mellan 1 -3dagar/veckan och upp 

mot ett dagligt missbruk de senaste 30 dagarna innan inskrivningen. Vår observation när 

det gäller ungdomarnas drogmissbruk i Centrum är att de har ett intensivare drogmissbruk 

när de skrivs in på mottagningen. Ungdomarna som söker sig till behandling i Centrum har 

både varierande åldrar samt olikartade droger som missbrukas vilket måste medföra stora 

krav och variationer i det behandlingspedagogiska arbetet på mottagningen. Det var relativt 

jämnt fördelat mellan svarsalternativen på frågan om den psykiska hälsan 55 % av 

undersökningsgruppen upplevde inte någon psykisk ohälsa när de blev tillfrågade.   

Det framkom i resultatet att det var skolan som till största del delgavs av 

undersökningsgruppen som ”annan” initiativtagare till behandlingskontakten. En skillnad 
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vi har upptäckt genom analysen av DOK-materialet är att Centrum hade flest antal 

inskrivna ungdomar och ett större antal kvinnor i jämförelse med de två övriga 

mottagningarna. Många av ungdomarna studerar och vi vet att ungdomar idag får söka sig 

till valfri gymnasieskola genom ansökan och betyg. Vår tanke är att ungdomar ifrån andra 

stadsdelar söker sig till gymnasieskolor inom Centrumområdet. En förklaring till citys 

höga inskrivningsantal kan tänkas vara att de får många remitterade ungdomar ifrån 

gymnasieskolan. Med tiden har vi kommit fram till att det inte är så konstigt med tanke på 

ungdomarnas höga ålder. Vi menar att skolan inte innehar ett lika stort ansvar över sina 

elever när de går gymnasiet som de har i grundskolan. Gymnasiet är inte uppbyggt på det 

sättet att en spontan nära relation mellan elev och lärare uppkommer. Man har som 

tonåring ett större inflytande över sitt egna liv jämfört med när man är yngre. En del 

kuratorer har sin tjänst på fler än en skola och hinner då inte fånga upp eleverna på samma 

sätt som de gjorde förr. Under denna period i ungdomarnas liv är det kanske inte 

märkvärdigt att familj/vänner står för den högsta procenten som initiativtagare för 

ungdomen i jämförelse med skolan. Enligt mobilisering mot narkotika i samarbete med 

Länsstyrelsen (Richert, 2007) visar det sig att den näst vanligaste initiativtagaren till 

kontakten i Göteborg under trestadssatsningen år 2000-2005 var familjen eller vännerna. 

Här framkommer det att socialtjänsten var den största initiativtagaren till kontakten för 

ungdomarna till mottagningarna. I jämförelse med denna studie kan man se en förändring 

även om den är liten. Idag utgör familj/vänner 33 % som initiativtagare till 

behandlingskontakten av undersökningsgruppen och 31 % är myndigheter som i de flesta 

fallen delgavs som socialtjänst.  

Vi finner det också angeläget att notera att det var många ungdomar som på egen hand har 

tagit kontakt med mottagningen. Hur väl är de sociala insatserna förankrade i den lokala 

ungdomskulturen idag? Är detta ett resultat av företrädare för preventiva insatser som syns 

i till exempel skolor och ungdomslokaler som gör att ungdomarna har lättare för att söka 

hjälp? Enligt Richert (2007) har mottagningarna i Göteborg utvecklats under de senaste 

åren. Man arbetar idag med en mer utåtriktat satsning för att nå ungdomarna i ett tidigt 

skede. Om dessa sociala insatser finns närvarande i ungdomens vardag tror vi att 
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ungdomarna blir mer medvetna om sin situation och att det blir ett naturligt sätt för dom att 

söka sig till Mini Mariaenheterna. I och med det ökar antalet ungdomar söker behandling 

på egen hand.  

Den huvudsakliga sysselsättningen för majoriteten av undersökningsgruppen var studier. 

När man därefter granskar och jämför sysselsättningen för ungdomarna inom 

mottagningarna kan man se mindre avvikelser mellan ungdomsmottagningarna även om 

det inte utgör någon signifikant skillnad. Det visar sig att ungdomarna på mottagningarna i 

förorterna har en högre arbetslöshet gentemot ungdomarna i Centrum.  När det gäller 

uppehället för ungdomarna fick majoriteten av undersökningsgruppen sin försörjning via 

sina föräldrar. Något vi reflekterar över är att inga ungdomar i Centrum har angett 

studiemedel som inkomstkälla ändå har flertalet uppgett studier som sysselsättning. En 

förklaring kan vara att majoriteten av föräldrarna i Centrum har bättre ekonomiska 

förutsättningar att försörja sina ungdomar under tiden de studerar.  Det kan även bero på att 

ungdomarna i Centrum har en högre skolfrånvaro och svårare att klara av sina studier på 

grund av sin missbrukssituation. Mottagningen i Väst har den minsta ungdomsgruppen 

men man kan lägga märke till att försörjning i form av socialbidrag var mest 

förekommande bland ungdomarna här. Även om det är små skillnader kan vi utläsa i 

resultatet att ungdomarna i förorterna har en högre arbetslöshet och är i större behov av 

bidrag i form av studiemedel och socialbidrag för att klara sin försörjning och skolgång. 

De små skillnader som visar sig när det gäller försörjning kan förstås bero på olika saker 

men det framkommer av Sernhede (2002) att förorterna i Göteborg har den lägsta 

inkomstnivån och procentuellt var det högsta antalet som behövde socialbidrag för att klara 

sin försörjning.  

Ytterligare en förklaring vi har till varför familjen representerar den högsta andelen procent 

när det gäller behandlingskontakten kan vara att många ungdomar fortfarande bor hemma. 

Utifrån resultatet ser man att den vanligaste boendeformen på alla tre mottagningarna för 

ungdomarna var hemma hos föräldrar. Föräldrar som har sina ungdomar hemmaboende har 

fler möjligheter att se sina barn och fånga upp situationen om de hamnar i riskzon än de 

föräldrar som har ungdomar som bor på annat håll. Med stöd av Sernhede (2002) 
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framkommer det att förorterna i Göteborg utgör en stor del av Göteborgs 

invandrarinvånare och i jämförelse med centrum.  

Det visade i resultatet att mottagningen i Nordost ha störst antal ungdomar inskrivna som 

var boende hos släktingar eller var familjehemsplacerade. Man kan tolka dessa svar och få 

en förståelse utifrån Makhoul, Abi-Ghanem och Ghanems (2003) undersökning där de 

menar att invånare med etnisk bakgrund har kulturella seder som för med en stark 

gemenskap inom familjen och släkten. Denna positiva kraft som familjen utgör med sin 

sammanhållning bör vi som behandlare vara uppmärksamma på och ta tillvara på när vi 

arbetar med ungdomarnas missbruksproblematik. Kan detta vara en anledning till att 

ungdomarna i förorterna har ett lägre intensivt pågående missbruk i jämförelse med city?  

Vi anser att en förklaring till att tonåringarna i förorterna har ett mindre frekvent och 

intensivt missbruk är att de lever i familjer med mer gemenskap och insyn ifrån släkt och 

grannar. Föräldrar till tonåringarna i förorterna kanske mer naturligt ger sina barn utrymme 

att knyta an och skapa fler relationer under sin frigörelseprocess gentemot föräldrar till 

ungdomarna i City. Broberg (2006) betonar hur viktigt det är att tonåringarna får skapa 

anknytningsband till andra människor i sin frigörelseprocess ifrån föräldrarna för att träda 

in i vuxenlivet. En konstant omsorgsfull och kärleksfull föräldrarabas som låter tonåringen 

utforska och skapa nya realtioner i sin omgivning skapar optimala förutsättningar för 

identitetsutvecklingen. Troligtvis har ungdomarna i förorten fler peroner att namnge i sin 

nätverkskarta som kan fungera som stöd och ge uppmuntran under behandlingen. Kanske 

behövs det mer resurser till familjerna i Centrum?  Även om en familj verkar fungerande 

socialt och ekonomiskt utåt kan det vara en konfliktfylld relation mellan föräldrar och barn. 

Att man fokuserar familjearbetet på de resurser som finns inom familjen för att bygga upp 

ett förtroende och stärka banden mellan tonåringen och föräldrarna.  

I vår hypotes antog vi att det skulle finnas skillnader i ungdomarnas drogprofiler inom 

mottagningarna i Göteborgs stad. Vi antog att ungdomarna i förorterna skulle ha ett mer 

intensivt och frekvent missbruk gentemot ungdomarna i Centrum. I vårt resultat fann vi 

skillnader och då både signifikanta samt även små skillnader mellan klientgrupperna på 
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mottagningarna. Resultatet blir att vi kan konstatera fler likheter mellan klientgrupperna 

såsom att flertalet av ungdomarna bor hemma och får sitt uppehälle av sina föräldrar samt 

till största delen sysselsätter sig med studier i någon form.  Ungdomarnas missbruk 

omfattas till största delen av haschrökning där man röker på vid enstaka tillfällen eller 

kanske några gånger i månaden.  Skillanden som i resultatet framkom kring ungdomarnas 

drogprofiler är att ungdomarna i Centrum har ett intensivare och mer frekvent missbruk 

gentemot ungdomarna i förorterna. 

Metoddiskussion 

Vi upplever bristningar i undersökningsresultatet i och med att mottagningen Väst har så 

pass få ungdomar inskrivna under år 2006. Det är svårt att få fram en signifikant skillnad 

då det är för få ungdomar inskrivna på en enhet. Hur hade resultaten sett ut om 

mottagningen Hisingen deltagit? Hur har resultatet blivit om vi slagit samman 

mottagningen Väst med Nordost för att få ett likvärdigt antal inskrivna i jämförelse med 

Centrum? Vi har dock för lite innebörds kunskap om klienterna inom de två mottagningar.  

Gör man en sammanslagning medför det en mindre objektiv bedömning av resultatet 

eftersom vi då skulle behöva utgå ifrån att de båda förorternas ungdomar är likvärdiga. Vi 

hamnar i en diskussion om huruvida verket av denna forskning hade gestaltats om vi fått 

oss tilldelat dokumentation från ytterligare en mottagning eller om vi plockat bort 

information från en mottagning. Det vi kommer fram till är att huruvida vi än konstruerat 

sammanslagningen av de aktuella mottagningarna skulle inte resultatet ha blivit detsamma. 

Även drogprofilerna runt ungdomarna inom öppenvårdsmottagningarna i Göteborgs stad 

skulle ha varit av bristande karaktär då alla ungdomar inte fått möjlighet att ingå.  Eftersom 

det redan från början fanns ett bortfall av mottagningen på Hisingen som är en förort anser 

vi i efterhand att vi kunde ha valt bort den minsta undersökningsgruppen i Väster. Trots 

bristerna att inte kunna generalisera resultatet till att omfatta alla ungdomarna inom Mini 

Maria mottagningarna anser vi ändå att vi kunnat få fram mer signifikanta skillnader 

mellan klientgrupperna om vi haft mer jämlika undersökningsgrupper i antalet.   

Man bör också ha i åtanke att resultatet kunde ha varit annorlunda när det gäller 
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ungdomarnas drogdebut eftersom det var ett stort bortfall av ungdomarna i Nordost. I lika 

hög grad gäller det konsumtionen av drogerna de senaste 30 dagarna där det var ett bortfall 

på 18 personer i undersökningsgruppen. När det gäller frågan om den psykiska ohälsan 

anser vi att man också bör beakta resultatet eftersom det kan vara svårt för unga människor 

att definiera och beskriva sin psykiska ohälsa. 

I Inskrivningsformuläret under kategorin initiativtagare till behandlingskontakten upplever 

vi att det i vi vårt fall var så pass många ungdomar som hade valt skola som ”annat” 

alternativ att man skulle kunna som förslagsvis ha den som en egen kategori under 

behandlingskontakter. Vi ställer oss frågan hur det kommer sig att skola inte står med som 

behandlingskontakt i inskrivningsformuläret när dokumenationssystemt DOK används 

inom öppna ungdomsmottagningar?   

 

Slutsatser/implikationer  

Vår slutsats är att det finns mer likheter än skillnader när det gäller ungdomarnas 

drogprofiler mellan mottagningarna. Majoriteten av ungdomarna har ett haschmissbruk och 

flertalet bor hemma samt får sitt uppehälle ifrån sina föräldrar. Studier är den mest 

förekommande sysselsättningen hos alla ungdomarna. Vi har tidigare visat i resultatet att 

det rör sig om både signifikanta och små skillnader som påverkar vår slutledning.  

Skillnader vi kan tyda av resultatet är att ungdomarna i Centrum har eget arbete i större 

omfattning och är i mindre behov av bidrag för att klara sitt uppehälle. De ekonomiska 

förutsättningarna och anonymiteten anser vi kan vara en faktor att ungdomarna i Centrum i 

större utsträckning har ett mer varierande och frekvent missbruk av droger.  Anonymiteten 

i Centrum kan bero på skillnader i familjekonstellationerna. Vi anser att en tänkbar 

anledning till ett mer intensivt och frekvent missbruk bland ungdomarna i Centrum kan 

bero på att de inte har lika stort kontaktnät bestående av vuxna i sin omgivning. 

Föräldrarna till tonåringarna i Centrum kanske i större omfattning inte orkar vara 

närvarande för sina tonåringar på grund av arbete, karriär. En annan orsak kan vara att 
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föräldrarna inte orkar vara psykologiskt närvarande för sina tonåringar. Grunden till detta 

är att föräldrarna själva saknar vuxenstöd ifrån sin omgivning vilket gör att de känner sig 

helt ensamna och utlämnade i sin svåra familjesituation. Ungdomarna i förorten Nordost 

röker hasch i större utsträckning och missbruket är inte lika frekvent som hos ungdomarna 

i Centrum. Vår slutsats kring detta är att haschmissbruket hos ungdomarna i förorten är 

mer förknippat med grupptillhörighet och gemenskap.  

Det vore intressant att forska vidare utifrån genusperspektivet för att undersöka om det 

finns några skillnader i drogprofilerna hos ungdomarna. En tanke som kom under studiens 

gång är att Centrum har den jämnaste fördelningen mellan könen, hur mycket har det 

påverkat skillnaderna som framkom? Vi upptäckte under undersökningens gång att 

flickorna i Väst utgjorde den största delen av socialbidragare. Även här menar vi att det 

kan vara intressant att forska vidare kring hur detta kommer sig. Vi är också nyfikna på om 

missbrukande par har sökt behandlingen tillsammans. Hur bemöter behandlarna dessa 

ungdomar? Hur blir behandlingsresultatet då ungdomarna kommer som ett par? 

Slutligen vill vi påpeka att resultat visar att flertalet av ungdomarna lever med sina 

familjer. Familjerna har en stor roll i ungdomarnas liv och vi finner stöd utifrån resultatet, 

angående hur många familjer som är initiativtagare till behandlingskontakten, att 

familjerna finns där för ungdomarna. Det handlar om att finna och ta till vara på de 

resurser och krafter som finns inom familjerna för att hjälpa tonåringarna ur sitt missbruk. 

Mini Mariamottagningarnas verksamhet omfattar även ungdomarnas nätverk vilket vi 

anser är en förutsättning för att ungdomen skall kunna motiveras till att sluta sitt missbruk. 

Vi anser att ett behandlingspedagogiskt arbete är att ta till vara på de resurser som finns 

inom familjerna och runt andra vuxna i den omgivande miljön. Detta skapar goda 

förutsättningar för ungdomarnas behandling och framtid. 
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Bilaga I 

Bilaga 1 

Behandlingskontakt  * Kön Crosstabulation  
Total 

Count 40 Eget initiativ 

% within Kön 25 % 

Count 52 Familj/Vänner 

% within Kön 33 % 

Count 3 Annan behandlingsenhet för 

missbruksvård 
% within Kön 2 % 

Count 2 Primärvårds-/privatläkare psykiatrisk vård 

(öppenvård) 
% within Kön 1 % 

Count 4 Psykiatrisk sjukhusvård 

% within Kön 2 % 

Count 37 Socialtjänst 

% within Kön 24 % 

Count 1 Domstol/Frivård 

Polis/Kriminalvård/Länsstyrelsen % within Kön 1 % 

Count 1 Arbetsförmedlingen/AMI 

% within Kön 1 % 

Count 17 

Behandlingskontakt 

 

 

 

 

De blåmarkerade är de 

kategorierna som kodats om 

och ingår under en 

gemensam benämning= 

Myndighet 

Annan 

initiativtagare:Skola,avgiftningsavd, 

fältverksamhet, öppenvård, ungdomsmott % within Kön 11 % 

 

 



Bilaga II 

Bilaga 2 

Sysselsättning  Frequency/Antal Percent/Procent Valid Percent 

Arbete 22 14 14

Studier 88 54 55

Arbetslös 25 15 15

Kriminalitet 1             
1 

               1 

Annat: 

Sysslolös, 
Missbruk, Praktik, 
Sjukskriven, 
dagdriveri 

24 15 15

Valid 

Total 160 99 100,0

Missing/bortfall System 2 1  

Total 162 100,0  

 

 

 

 

 



Bilaga III 

Bilaga 3 

FÖRSÖRJNING FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT 

Lön/inkomst av eget arbete 23 14 14

Ams-bidrag 1                                  1                                 1    

Sjukpenning 2                                  1                                  1   

Sjukbidrag 1                                  1                                 1 

Ålderspension 1                                  1                                 1 

Socialbidrag 26 16 16

Studiebidrag/studiemedel 10 6 6

Försörjd av förälder/anhörig 89 55 56

Kriminalitet 5 3 3

Annat försörjningssätt 2                                  1                                  1

Total 160 99 100,0

Bortfall/System 2                                  1                          
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