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Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka om det 
fanns skillnader och likheter mellan pojkar och flickor av de som 
skrevs in i behandling på någon av Mariamottagningarna i 
Stockholm, Göteborg och Malmö under 2012. Studien bygger på 
material från databasen UngDOK där uppgifter från inskrivnings- 
och utskrivningsformulär som mottagningarna använder sig av i 
sin kontakt med ungdomarna har sammanställts och analyserats. 
Frågeställningarna har varit om det finns skillnader och likheter 
vad det gäller könstillhörighet och psykisk hälsa vid påbörjad 
öppenvårdsbehandling. En annan frågeställning som undersöktes 
var om insatserna som ungdomarna blev föremål för varierade 
beroende på kön. Resultatet visade att flickor i regel mår psykiskt 
sämre än pojkar. De lider i större utsträckning av oro/ångest, 
sömnproblem och depression. Beträffande insatser så deltog pojkar 
oftare i olika nätverkssamtal än vad flickorna gjorde. Flickorna 
deltog i större utsträckning i hälsosamtal och läkarbesök. Av 
resultatet kan man också se att det är större andel pojkar än flickor 
som söker hjälp och det är viktigt att undersöka detta vidare för att 
möjliggöra en förändring av det. 
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INTRODUKTION 

Alkohol och narkotiska preparat är idag ett stort samhällsproblem och missbruk av 
dessa ligger bakom många stora problemområden så som kriminalitet, våld, socialt 
utanförskap, psykiska besvär som depression, suicida tendenser, psykos och andra 
allvarliga tillstånd. För samhället betyder detta enorma kostnader för sjukvård då 
missbruket leder till allvarlig medicinsk problematik. Även för den enskilde individen 
innebär missbruket stora lidanden så det är inte bara ett samhällsproblem utan i högsta 
grad även ett mänskligt problem (Andersson, 1991).  

I vår profession som behandlingspedagoger möter vi problemet både på individnivå och 
samhällsnivå. Missbruk är en komplicerad problematik och det krävs att man har 
kunskaper på många olika områden för att kunna hjälpa människor med denna 
problembild. Man vet att ungdomsmissbruket har ökat i Sverige och dessutom ökar den 
psykiska ohälsan bland unga och en kombination av dessa faktorer gör problembilden 
ännu svårare. Det gör det därför extra viktigt att ha goda kunskaper om båda dessa 
områden för att kunna jobba både utifrån en helhetsbild där samhället spelar en stor roll 
för den unges behandling och en mer individinriktad insats där man mer tittar på de 
olika ”delarna” i den unges liv. Denna uppsats fokuserar på just unga med missbruk 
eller riskbruk och den psykiska ohälsa som kan finnas i denna grupp.   

Ungdomars förhållande till alkohol och droger 

Om man tittar på ungdomsmissbruket så har detta ökat. Under 80-talet så noterade man 
en minskning i antalet nyrekryterade missbrukare men under 90-talet så började antalet 
återigen att öka. Man har funnit att olika faktorer samverkar däribland att en ny 
missbruksbild tagit form där ungdomarnas attityd till droger förändrats och blivit mer 
accepterande och positiv (Hallén-Hemb & Olsson, 2002). I samhället liberaliserades 
samtidigt synen på narkotika i Europa där en mjukare lagstiftning började användas och 
drogerna avkriminaliserades på många ställen. Hallén-Hemb och Olsson menar att det 
dessutom finns många andra faktorer i samhället som avspeglas i ökningen av 
droganvändning bland ungdomar. Den ökande ungdomsarbetslösheten till exempel som 
är ett växande problem i dagens samhälle. Även de många nedskärningar som sker inom 
barn och ungdomsverksamheterna har en negativ påverkan. Dessutom får barn och 
ungdomar allt mindre tid tillsammans med vuxna då tempot är högt och föräldrar har 
allt mindre och mindre tid för sina barn på grund av arbete och andra åtaganden. Den 
psykiska ohälsan riskerar att breda ut sig hos barn och ungdomar som en följd av detta 
anser Hallén-Hemb och Olsson (2002). 

Enligt Hallén-Hemb och Färdig (2006 ) så finns det tre slags former av drog-
användning: 

• Rekreationsmissbruk  som är ett oregelbundet missbruk där drogens primära 
funktion är att sätta guldkant på tillvaron. Här intas drogen vid festtillfällen och 
ungdomarna upplever att det tillför något positivt i deras liv. 
Rekreationsmissbruket påverkar inte deras sysselsättning och liv i övrigt. 
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• Missbruk  innebär en mera regelbunden användning av droger. Drogens funktion 
för denna grupp är att lindra bekymmer och undkomma ansvar. Här påverkas 
ungdomarnas skolgång och de riskerar att få avbryta sina studier.  

• Beroende innebär att ungdomen har svårt att klara sig utan drogen. Drogen 
upptar hela den unges liv och flertalet av dessa ungdomar har ingen 
sysselsättning. Försöker de bryta sitt missbruk så drabbas de av abstinens. 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det viktigt att känna till hur det ser ut i 
samhället med trender och attityder bland ungdomarna. Man måste följa med i 
utvecklingen och ständigt uppdatera sina kunskaper och sin förförståelse för att bäst 
kunna hjälpa de ungdomar som man möter i sin profession. Att den psykiska ohälsan 
börjar breda ut sig mer och mer bland barn och ungdomar är oroande för sambandet 
psykisk ohälsa och droganvändning är starkt vilket vi kommer att beröra längre fram. 

 

Definition av beroende och missbruk 

Inom beroendevården i Sverige skiljer man på beroende och missbruk vid diagnostik av 
droganvändande. Man använder sig utav det så kallade DSM- systemet, Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders (American Psychiatric association,1994) 
(Olausson, 2008).  

 

Beroende anses man vara om man uppfyller tre av följande kriterier under en period av 
ett år: 

• ”Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt.” 

• ”Abstinensbesvär när bruket upphör.” 

• ”Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs.” 

• ”Varaktig önskan, eller misslyckade försök att minska intaget.” 

• ”Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket 
av alkohol eller narkotika.” 

• ”Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas.” 

• ”Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador.” 

 

Missbruk definieras genom att man ska ha uppfyllt ett eller flera kriterier under ett års 
tid: 
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• ”Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att 
fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.” 

• ”Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer 
exempelvis i bilkörning eller i arbetslivet.” 

• ”Upprepade kontakter med rättsväsendet som en följd av missbruket.” 

• ”Fortsatt användning trots återkommande problem.” 

Dessa definitioner fungerar som ett stöd för psykiatrisk diagnostik och erbjuder ett 
gemensamt språk för vårdgivarna ( Hilte, 2005). 

 

Bakgrund 

Historik 

Under 1800-talet användes narkotika främst i ett medicinskt syfte inom 
läkemedelsbranchen. Läkarna ordinerade läkemedel innehållande opiater men även 
kokain som till exempel hostmedicin, lugnande medel och lokalbedövning. Även barn 
ordinerades medicin innehållande cannabis mot till exempel kikhosta och som 
rogivande medel. Detta var helt legitimt då det var läkare som ansvarade för 
ordinationerna (Byqvist, 1997). Dessutom fanns olika opiumpreparat tillgängliga för 
allmänheten och dessa missbrukades. I slutet av 1800-talet hade missbruket av opiater 
eskalerat då människor överskred läkarnas ordinationer. Trots detta ansågs det inte som 
ett större problem då det sågs som en ren medicinsk angelägenhet, läkarna själva tog på 
sig ansvaret för ordinationen. 

I Sverige började amfetamin att användas inom medicinen först på 1900-talets första 
hälft. Man beslutade sig för att sluta skriva ut amfetamin omkring 1960 då 
konsumtionen hade blivit omfattande. Konsumtionen fortsatte att stiga då man började 
injicera och amfetaminet dominerar fortfarande det tunga missbruket i Sverige. Under 
andra världskriget skrevs amfetamin ut till soldaterna för att öka deras psykiska och 
fysiska prestation. Det användes även av studenter och människor med krävande yrken 
för att helt enkelt orka mera menar Byqvist (1997). 

Man har i alla tider konsumerat alkohol men det var inte förrän industrialiseringen i 
slutet av 1800-talet som det börjades se som ett problem (Byqvist, 1997). Olika 
folkrörelser så som nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen växte fram 
då arbetarklassen blev större och större, nykterheten var viktig. Det hade ställts krav 
från arbetarklassen på allmän och lika rösträtt och att man skulle representeras i de 
beslutande församlingarna. För att få delta krävdes nykterhet (Andersson, 1991). Man 
har försökt med många åtgärder inom alkoholpolitiken för att minska konsumtionen, 
bland annat med motbokssystemet som var ett individuellt ransoneringssystem. 
Motboken var ett litet häfte där varje spritinköp registrerades.  
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Ville man köpa alkohol så fick man ansöka skriftligt om att få en motbok. Från början 
fick kunderna köpa obegränsat med sprit men ansåg bolaget att kunden börjat 
”missbruka” så drog de in motboken och man kunde då inte längre handla (Storbjörk, 
2012). Med denna kontrollpolitik antog man en lag som gjorde det möjligt att 
tvångsomhänderta personer med alkoholproblem. Alkoholismen hade nu blivit både ett 
socialt problem och ett vårdproblem. Fram till idag så är det fortfarande en väldigt 
utbredd problematik då det är helt legitimt, och inte kriminellt att inhandla alkohol 
(Billinger, Hübner, 2009). 

Missbruket i Sverige och bland ungdomar. 

Missbruk bland ungdomar kan ha många olika utgångspunkter. Det kan förstås utifrån 
en samhällsnivå, interpersonell och individuell nivå (Hallén och Färdig, 2006). På 
samhällsnivå handlar det om att samhället, drogpolitiken och tidsandan påverkar både 
tillgången, lagstiftningen och rådande normer vad det gäller alkohol och narkotika. Det 
finns vissa samhälleliga normer som vägleder oss vad det gäller rätt och fel. De ger oss 
en fingervisning om vad vi kan berusa oss med, när, var och hur (Holmqvist Stålholm, 
2005). Vissa saker är mer ”normala” än andra enligt samhället. Holmqvist Stålholm 
(2005) tar bland annat upp den så kallade ”fredagsfyllan”. Det är långt mer legitimt att 
dricka på en fredag än att dricka på en måndag. Vissa tidpunkter kan också vara mer 
legitima som att dricka på kvällen och inte på dagen.  

Många olika vetenskapliga dicipliner har försökt reda ut om missbruk är biologiskt 
grundat eller om det är socialt konstruerat. Detta tas upp av Storbjörk, (2012) där hon 
refererar till Jan Blomqvists artikel Sjukdom, dålig vana, livsstil eller social 
konstruktion. Det finns några perspektiv som är mer framträdande än andra i den 
diskussionen. Det essentialistiska perspektivet utgår från biologiska teorier där man 
menar att missbruk är en sjukdom. De brukar hänvisa till att människan är olika i sin 
genetiska sårbarhet vad det gäller att drabbas av missbruk. Det konstruktivistiska 
perspektivet menar att begrepp som missbruk och beroende uppstår ur bestämda 
sociokulturella och historiska sammanhang. Idag är forskarna dock överens om att 
problemen med missbruk och beroende måste ses ur ett multifaktorellt eller bio-psyko-
socialt perspektiv där olika faktorer påverkar (Blomqvist, 2012). 

Den interpersonella nivån innefattar ens sociala nätverk. Det kan vara dynamiken i 
familjen, kompisars normer och värderingar och vad man tillhör för grupp. Skolan har 
även betydelse på denna nivå. Dessa faktorer kan spela en stor roll vad det gäller 
debutålder för alkohol och droger (Hallén, Färdig, 2006). 

Vad det gäller den individuella nivån så tänker man på neurologiska och psykologiska 
faktorer. Där handlar det om genetik och att det kan finnas biologiska orsaker som kan 
vara genetiskt betingade. Man kan ha ärvt en biologisk sårbarhet som gör att man 
riskerar att utveckla ett missbruk. När man använder droger så aktiveras 
belöningssystemet och får individen att må bra och känna sig lugn (Fahlke, 2007).  Här 
pratar man även om den enskilda personens egna tilltro till den egna förmågan att lösa 
problem. Dessutom kan man ha en ”spänningssökande” personlighet som gör att man 
lättare fastnar i ett missbruk.  
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Ungdomar kan ha ett mer risktagande beteende och exprimenterar mer och de har 
svårare att planera och förutse konsekvenser av sitt handlande till följd av att deras 
kognitiva förmåga inte är helt färdigutvecklat ännu, (Nowinski, 1990). Ungdomar lever 
mycket mer i nuet än vad vi vuxna gör och det gör att de sällan funderar på 
konsekvenserna av att till exempel pröva droger. De ser det som något spännande, ett 
slags avbrott i vardagen från alla måsten och allt ansvar.  

I Sverige är den vanligaste drogen alkohol. Alla åldrar brukar den från mellanstadiet 
och uppåt (Johansson, Wirbing, 2005). Volymen alkohol per invånare ökar stadigt och 
den högsta alkoholkonsumtionen finner man i åldersgruppen 20-22 det vill säga unga 
vuxna. Man beräknar att 800 000 – 900 000 personer har problem med alkohol i Sverige 
och cirka 50 000 personer är svårt alkoholberoende. Aktuell forskning har visat att trots 
att det fortfarande är de unga som dominerar vad det gäller intensivkonsumtionen så 
börjar den äldre generationen mer och mer representeras vad det gäller ökad 
alkoholkonsumtion (Hilte, 2005). 

Om man jämför kvinnors och mäns konsumtion så dricker männen dubbelt så mycket 
som kvinnorna (Olausson, 2005). Detta gäller även för unga pojkar och flickor. Enligt 
alkoholvaneundersökningen TEMO2000 så uppgav kvinnorna att de konsumerade i 
genomsnitt 14 centiliter 40-procentig alkohol varje vecka medan männen uppgav att de 
konsumerade 34 centiliter. Enligt den undersökningen drack unga vuxna, 18-29 år mest 
och lägst konsumtion hade 16,17-åriga flickor och äldre kvinnor skriver Olausson 
(2005) vidare. Undersökningar visar också att våra alkoholvanor håller på att förändras. 
Vi närmar oss mer och mer det ”kontinentala” drickandet som innebär att man mer 
vardagsdricker. I norden benämns ofta alkoholkulturen som ”rus-orienterad”. Svensken 
har koncentrerat sitt drickande till fredag och lördag och så sent som vid 
millennieskiftet så var vardagsdrickandet fortfarande ovanligt (Hilte, 2005). Men nu 
börjar det att luckras upp och svensken börjar bli alltmer positivt inställd till att låta 
alkoholen bli en del av måltiden och det innebär att våra konsumtionsnivåer i mångt och 
mycket börjar närma sig nivåer som återfinns i en del länder i södra Europa. Det 
”kontinentala” drickandet innebär inte nödvändigtvis att man dricker mer vid varje 
tillfälle utan man ser mer en ökning av antalet dryckestillfällen (Olausson, 2005). 

All konsumtion av narkotika klassas som missbruk då narkotikan är illegal. 
Undersökningar visar att andelen unga, (16-24 år) som någon gång provat narkotika 
ökat. Från 4 % 1994 till 17 % 2003 (Johansson, Wirbing, 2005). Man kan också se att 
det är stora skillnader på storstadsområden gentemot glesbygd. År 2003 svarade 23%  
av ungdomarna i storstadsområden att de provat narkotika mot 9% i glesbygd. Den 
vanligaste drogen bland ungdomar som prövar narkotika är fortfarande cannabis. 95%  
av de narkotikaerfarna ungdomarna uppgav cannabis som sin första drog. Därefter 
kommer amfetamin och ecstasy. Under 90-talet så ändrades inställningen till droger 
bland ungdomar och blev mer tillåtande och positiv. Ungdomskulturer såsom Rave och 
House ökar och där ser man en mer positiv inställning till droger än i övrigt (Holmqvist 
Stålholm, 2005).  
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Ungdomars psykiska hälsa 

 

Barn och ungdomars kroppsliga hälsa har generellt förbättrats över världen medan andra 
problem har fått en mera framträdande plats. Inlärningssvårigheter, beteendeproblem 
och psykosociala svårigheter har ökat med tiden (Von Knorring, 2012). Tidigare 
forskning och undersökningar av barn och ungdomar visar att mellan 10 och 25 % av de 
undersökta barnen uppvisar ett så avvikande beteende, emotionella störningar och 
inlärningsproblem, att de kommer att behöva stöd och hjälp under sin uppväxt.  

Hos unga mellan 10 och 24 år är psykiska sjukdomar såsom depression den främsta 
orsaken till problem. Antalet barn och ungdomar som sökt hjälp hos barn- och 
ungdomspsykiatrin har ökat påtagligt under senare år. Man kan se en fördubbling av 
sökande sen nittiotalet. Möjliga orsaker till detta kan vara att samhället nuförtiden 
lägger mer fokus på psykisk hälsa och ohälsa, bättre möjligheter till att få vård samt att 
det är mer vanligt och accepterat att söka hjälp hos till exempel Barn och 
Ungdomspsykiatrin. Von Knorring (2012) menar också att psykiska problem hos barn 
och ungdomar kan ta sig olika uttryck. Små barn får kroppsliga symtom som skrikighet 
och uppvisande av oro och en del barn blir utåtagerande och visar på så sätt att de mår 
dåligt. Andra vänder sin oro inåt och blir tysta och tillbakadragna. 
Koncentrationssvårigheter och aggression kan vara ytterligare symtom på att något inte 
står rätt till hos barn eller ungdomar.  

Den psykiska hälsan kan spela en stor roll vad det gäller droganvändning. Anledningar 
som personliga problem, ångest och en otillfredsställande livssituation kan göra att 
ungdomen tar steget till att använda droger (Eriksson, 2008). Vid beroende och 
missbruk är vanliga psykiska störningar depressioner av olika slag, ångest, fobier och 
personlighetsstörningar. Man kanske använder drogen som en slags självmedicinering 
där man är ute efter att lindra ångest och oro, ensamhet eller traumatiska minnen från 
övergrepp och andra trauman ( Johanssson, Wirbing, 2005). 

Flera studier har gjorts bland annat i USA där man har tittat på samsjuklighet bland 
ungdomar. Edokpolo med flera hänvisar i sin studie 2010 till flera studier som påvisat 
ett starkt samband mellan psykiska besvär och drogmissbruk. Mellan 61-88% av 
ungdomar som behandlades för missbruk hade även en psykiatrisk diagnos enligt en 
studie som gjordes 2006. Man kunde också se ett samband mellan missbruk i tonåren 
och psykisk sjukdom längre fram i ung vuxenålder. Dessa två problem kunde ofta 
samexistera hos ungdomarna/unga vuxna. De psykiska besvären försvårar all slags 
behandling och kan ibland göra att ungdomar inte fullföljer missbruksbehandlingen. I 
en artikel i tidsskriften The Brown  University digest of addiction theory & 
application presenterades en utvärdering av 59 unga patienter som skrevs in i 
öppenvården i Durham, North Carolina som gjordes 2005 av Aron M White, Ph D med 
flera. Där tittade man på antalet återfall och hur många som fullföljde sin behandling.  

Dessa 59 respondenter var alla beroende av cannabis och diagnostiserade med 
depression och man såg att de oftare misslyckades i sin behandling om man jämförde 
med gruppen ungdomar som hade ett missbruk men ingen diagnos av depression.  
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41 personer av 59 drabbades av återfall och man såg också att denna grupp hade stora 
svårigheter att hantera situationer där alkohol och droger fanns närvarande utan att 
återfalla. De återfaller också oftare än de personer som inte har en samsjuklighet.  

Det finns även andra studier som bekräftar detta. Albertella och Norberg, (2012) 
refererar till en studie gjord av Grella and colleagues (2001) som visar på att 
sannolikheten för att ungdomar med en kombination av missbruk och en psykisk 
diagnos skulle komma att återfalla någon gång under de tolv följande månaderna efter 
behandling var stor. De pekar på vikten av att ta hänsyn till den mentala hälsan för att få 
en så effektiv behandling som möjligt för patienten. Hela 59 % av de ungdomar med 
uppförandestörningar återföll inom 12 månader efter avslutad behandling. Av de som 
var diagnostiserade med depression återföll 13 %. Bland ungdomar med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ADHD, var siffran 13 % i deras undersökning. 
Det svåra här kan vara att reda ut om de psykiska besvären redan fanns innan 
drogintaget eller om det är en konsekvens av drogen eftersom man kan drabbas av just 
sådana symtom som ångest och depression när man använder sig av narkotika, (Fahlke 
med flera, 2006). 

Holmqvist Stålholm (2005) menar att om barn och ungdomar ska utveckla psykisk 
ohälsa krävs det flera olika riskfaktorer. Det kan vara ungdomen själv som kanske har 
ett utåtagerande temperament, har hög frånvaro i skolan eller annan sysselsättning och 
fallenhet för att prova på tobak, alkohol och andra droger. Det kan finnas riskfaktorer 
inom familjen så som konflikter mellan barn/föräldrar, psykisk sjukdom hos föräldrar, 
en dominant och inkonsekvent uppfostringsmetod, våld eller övergrepp. Riskfaktorer 
kan också finnas i ungdomens omgivning som byte av skola, dåliga sociala nätverk och 
ungdomsarbetslöshet. Man har också sett att traumatiska händelser i ungdomens liv är 
en riskfaktor. Dessa olika faktorer kan samverka och i förlängningen orsaka en 
utveckling av psykisk ohälsa hos ungdomen. Den psykiska ohälsan som ofta 
manifesterar sig som oro, rastlöshet och ångest av olika slag kan göra att ungdomen 
använder drogen i ett självmedicinerande syfte för lindring snarare än att ge 
rusupplevelser.  

Unga flickor med diagnosen anorexia kan ibland uppleva att drogerna lindrar anorexian 
och gör det lättare att äta. Ett annat exempel på självmedicinering är ungdomar med den 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD. En del tycker att användande av 
alkohol eller andra droger lindrar symtomen av ADHD.  Man vill lindra oron och 
rastlösheten som plågar en, (Johansson och Wirbing, 2005). I behandlingen av ADHD 
kan ibland medicinering med låga doser av amfetamin, som är ett centralstimulerande 
läkemedel, användas och det har visat på goda resultat. Detta är dock en kontroversiell 
behandling då man befarar att det ska leda fram till ett beroende och ett missbruk. Men 
doserna av amfetamin är så låga i dessa läkemedel att de inte utgör någon risk för att 
utveckla ett beroende hos individen ( Karlsson, 2007). 



 

8 

 

 

Ungdomars missbruk och psykiska hälsa ur ett genusperspektiv 

Missbruk och konsekvenserna av ett missbruk kan se väldigt olika ut om man tittar på 
det utifrån könstillhörighet. Det finns många likheter mellan könen men också många 
skillnader och när man utformar behandlingsprogram så är det viktigt att ta hänsyn till 
detta enligt Holmqvist-Stålholm (2005). Det kan se väldigt olika ut för könen vad det 
gäller drogval och missbruksmönster och eftersom problematiken också är socialt 
relaterad så är det viktigt att ha en förförståelse om de olika könens förutsättningar.  

Många unga vuxna mellan 19 och 25 år har ett konsumtionsmönster med riskfullt bruk 
av alkohol och narkotika men för de flesta så övergår det till ett normalt bruk så 
småningom. De grupper som löper risk för att hamna i ett missbruk är både de som inte 
använt droger under tonåren och de som under tonårstiden utvecklade ett missbruk eller 
beroende (Olausson, 2008). Flickor har visat sig narkotikadebutera tidigare än pojkar 
och de hamnar snabbare i ett avancerat drogmissbruk än vad pojkar gör. En orsak till 
detta kan vara att flickorna ofta inleder förhållanden med unga män som redan har ett 
etablerat missbruk och som introducerar dem för droger och droganvändning. I 
kombination med en dålig familjerelation och att man kanske saknar andra kamrater, 
främst då kvinnliga vänner kan det resultera i att man känner en gemenskap med pojkar 
som har samma problematik som en själv (Johansson och Wirbing, 2005). Man känner 
tillhörighet, något som man kanske saknade. 

Internationellt så har en hel del studier om skillnader mellan könen gjorts och en av 
dessa studier är gjord av Botzet m.fl (2006). De utgick ifrån ett självskattningsformulär 
(Personal Experience inventory) som används inom forskning om unga missbrukare i 
USA. Det visade att pojkarna löpte större risk för att råka ut för missbruk av alkohol och 
droger än vad flickorna gjorde och de var mer benägna att prova olagliga droger och att 
dessutom bruka dem mer frekvent än flickorna. Studien tittade även på konsekvenserna 
av missbruket för pojkar och flickor och de fann att pojkarna blev mer utåtagerande 
med aggression och uppförandestörningar som följd. Pojkarna uppvisade även i större 
utsträckning problem i skolan och problem med rättsväsendet. Flickorna tenderade att 
vända problemen inåt och uppvisade då tecken på ångest, depression och 
stressreaktioner. Detta kan man även hitta inom svensk forskning. Där kan man se att 
antalet unga kvinnor som söker hjälp för missbruk och dessutom med en psykisk 
problematik ökar och det är främst ångest, depression och stressreaktioner som 
rapporterats (Olausson, 2008). Tyvärr är det också vanligare bland flickor att de har 
upplevt psykiskt och fysiskt våld i sin uppväxtmiljö. De rapporterar oftare än pojkar att 
de varit utsatta för sexuella övergrepp och att familjeproblemen under uppväxten varit 
stora. Missbruket är ett sätt för dem att hantera stressen som är en följd av detta.  

Stevens med flera (2003) belyser detta i deras studie där 274 pojkar och 104 flickor som 
skrevs in i behandling i Arizona ingick. Resultatet av studien visade att flickorna 
uppvisade en högre grad av missbruk och psykiska besvär i relation till traumatisk 
stress. Man kunde utläsa att flickor hade fler symtom på traumatisk stress och även 
posttraumatisk stress och de rapporterade även oftare traumatiska livshändelser. 
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Sambandet mellan traumatisk stress och ett tyngre missbruk är alltså starkt enligt 
Stevens med flera (2003). 

Om man tittar på vilken roll drogen spelar för pojkar så pekar dessa studier på att pojkar 
dricker mer i ett berusningssyfte och som ett rekreationsmissbruk. Debuten bland pojkar 
är tidig vad det gäller berusningsdrickande och olaglig droganvändning, ( Botzet med 
flera, 2006). De råkar också oftare än flickor ut för våldsbrott och de rapporteras vid en 
yngre ålder för grov misshandel (Stevens med flera, 2003).  

Kvinnors missbruk är mer komplicerat än mäns och ofta är det så att kvinnor har en 
svårare problembild. Det handlar ofta om sämre självkänsla, problem med bilden av sig 
själv som kvinna och man plågas av skam och skuldkänslor för sitt missbruk. Det kan 
gå lång tid innan kvinnor söker vård och detta gäller främst äldre kvinnor (Laanemets, 
2002). Yngre kvinnor, (18-24 år) söker snabbare vård men de hoppar i större 
utsträckning av behandlingen än vad äldre kvinnor gör (Olausson, 2008). För yngre 
kvinnor är kontakten med behandlaren mycket viktig och det har visat sig vara effektivt 
att låta unga kvinnor få träffa en kvinnlig behandlare. Individuella samtal med en 
kvinnlig behandlare kan vara ett steg i att utveckla och hitta sin identitet som vuxen 
kvinna (Hallén-Hemb och Olsson, 2002). Flickor och pojkar skiljer sig åt i sitt sökande 
efter identitet och unga flickor söker sin identitet främst i förhållanden till andra 
människor, det kan vara modern, andra kvinnliga kamrater eller sin pojkvän. Unga 
pojkar däremot utvecklar sin identitet i konkurrens av andra män.    

Öppenvården 

Öppenvården är ett alternativ till slutenvården och baseras på frivillighet. Satsningen på 
insatser i öppenvård har ökat och idag omfattar det ett stort antal verksamheter inom 
missbruksvården (Richert, 2011). Man har sett många fördelar med öppenvården som 
att kunna jobba mera preventivt och på så sätt nå ungdomarna i ett tidigt skede. Man har 
också större möjligheter att samverka mellan olika myndigheter. Institutionsvård kan 
ibland ge upphov till institutionalisering som innebär att man har svårt att hålla kvar 
sina sociala nätverk och man får kanske långt till sitt arbete och till sin bostad menar 
Richert, (2011). Öppenvården kan till skillnad från institutionell vård erbjuda 
behandling på ” hemmaplan” som innebär att ungdomen bor hemma under tiden 
insatsen pågår, (Hallén-Hemb och Färdig, 2006). I kommunerna sker öppenvården både 
på individuell, grupp- och strukturell nivå. Det är inte bara individen som är viktig utan 
även ”systemet” runt ungdomen (Eriksson, 2008). 

Mariamottagningarna 

Mariamottagningarna är mottagningar som vänder sig till ungdomar/unga vuxna som 
antingen har en missbruksproblematik eller som befinner sig i riskzonen för att hamna i 
ett missbruk. Samtliga mottagningar befinner sig inom öppenvården och erbjuder 
information, rådgivning, behandling och stöd (Richert, 2011). Man utformar tidiga 
insatser som ska förhindra fortsatt missbruk och det handlar mycket om samtal i olika 
former. Dessutom arbetar man i olika nätverk med kommuner där man förmedlar 
kunskap till ungdomar, föräldrar och professionella om droger och sina egna 
erfarenheter (Hallén- Hemb och Färdig, 2006).  
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Man arbetar i team bestående av socionomer, psykologer, sjuksköterskor och läkare och 
man arbetar utifrån ett integrerat synsätt där fokus ligger på psykodynamisk, 
individuellt inriktad samtalsbehandling och ett systemteoretiskt synsätt där man arbetar 
med familjen och nätverken runt ungdomen. Det psykodynamiska synsättet utgår ifrån 
att människan befinner sig i ständig psykologisk utveckling (Hallén-Hemb och Olsson, 
2002). Man tänker sig att barndomens erfarenheter ofta gör sig påminda under 
tonårstiden och det är därför viktigt att gå tillbaka i tiden och identifiera tankar som 
fortfarande smärtar. Hallén-Hemb och Olsson (2002) menar också att traumatiska 
händelser och negativa känslor omedvetet kan ligga kvar och sätta käppar i hjulen för 
den framtida utvecklingen. Därför är det viktigt att ha dessa samtal. Den 
systemteoretiska synen handlar om ”helheten”. Man vill samarbeta tillsammans med 
ungdomens familj och deras nätverk för att kunna få en positiv utveckling.  Samspelet i 
ungdomens liv med nätverken är viktigt för att komma vidare.  

Det finns sju mottagningar belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den äldsta, 
Maria ungdomsenhet startade redan 1966 och den senaste, Maria Malmö startade 2005. 
Ledordet för mottagningarna är ”lättillgänglighet”. Man ska kunna vända sig till 
mottagningarna  utan att först ha en utredning i ryggen och man behöver heller inte ha 
något beslut om insats. Man ska kunna få ett första besök inom en till två veckor 
(Richert, 2011).  

Mottagningarna arbetar även mycket med olika preventionsprogram som ska fånga upp 
ungdomen tidigt och på så sätt förhindra att de utvecklar ett missbruk utifrån det så 
kallade rekreationsmissbruket (Hallén-Hemb och Färdig, 2006). Man bedriver också 
olika projekt för att fånga upp ungdomar i riskzonen som vanligvis inte vänder sig till 
mottagningarna. Det har man gjort genom ett förbättrat samarbete mellan polis och 
socialtjänst.  

Insatser 

Insatserna som ges ska hjälpa ungdomen att finna ett sätt att klara av sin vardag utan 
droger. Man vill också få den unge att vara mer rädd om sig själv, att höja både 
självkänslan och självförtroendet och få dem att göra ”bra” val i livet ( Hallén-Hemb 
och Färdig, 2006). Utgångspunkten ligger i att försöka förstå den unges val av droger 
som en väg att ta sig fram i livet. Dessa kan i många fall handla om frigörelse från 
föräldrar och att finna sin egen identitet.  

Insatserna är fokuserade på samtal, dels enskilda samtal men även gruppsamtal som t ex 
familjesamtal där man träffar familjen under en viss tid. Man har också nätverksträffar 
där både det professionella nätverket och ungdomens privata nätverk deltar och det 
finns även föräldrarådgivning dit man som förälder kan vända sig med sina funderingar 
och frågor. Man har också en del sjukvårdsinsatser i form av toxprover, HIV- och 
hepatitprovtagning.  

Mottagningarna erbjuder även telefonrådgivning dit både oroliga föräldrar och personal 
som arbetar med ungdomar så som till exempel fritidsledare, fritidspedagoger och 
socialsekreterare kan vända sig, (Hallén-Hemb, Olsson, 2002).  
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Genusperspektiv som teoretisk utgångspunkt 

Har missbruket ett genus? Är det viktigt att arbeta utifrån ett genusperspektiv när man 
behandlar sin klient?  Hilte (2005) skriver att missbruk är  absolut en könad företeelse. 
Kvinnor och män är olika i sitt missbruk både i val av droger, hur missbruket utvecklar 
sig och hur man tar till sig behandling. Att ha kunskaper om detta som professionell är 
mycket viktigt eftersom det ”människobehandlande arbetet” genomsyras av vad som är 
manligt och kvinnligt.  

Laanemets (2002) beskriver ”genus” som ett begrepp för att försöka förstå och 
analysera de olika mönster som mynnar ut i manligt och kvinnligt. Det kan vara sociala 
och samhälleliga mönster som formar bilden av vad som är manligt och kvinnligt. Hon 
skriver vidare att samhällsvetenskapen inte längre betraktar könet som en absolut 
kategori som man kan tillskriva olika egenskaper och beteenden. Diskussionerna 
handlar inte om könet i sig utan om processen som leder fram till det som anses vara 
kvinnligt och manligt. Man är överens om att genus är viktigt att ta hänsyn till men man 
ska ändå komma ihåg att begreppet inte redogör för dem olikheter som finns mellan 
individer av samma kön. Man får akta sig så att man inte automatiskt tillskriver ett 
genus vissa egenskaper och förhållanden menar Laanemets (2002) vidare.  

Hur framställs då det manliga och kvinnliga drickandet i till exempel officiella 
dokument? Hur ser diskursen ut? I olika analyser som gjorts av svenska alkoholpolitiska 
utredningar och propositioner från sextiotalet och fram till idag så målas det kvinnliga 
missbruket upp som något problematiskt och skamligt. Mannens missbruk benämns inte 
på det viset trots att det är männen som står för merparten av alkoholkonsumtionen och 
de alkoholrelaterade skadorna. Mannen ses mer som en aktiv aktör som använder sig av 
alkohol för att förbättra sitt liv framhäver Abrahamson och Heimdahl i boken 
Samhället, alkoholen och drogerna, 2012. Kvinnors missbruk beskrivs ofta i negativa 
termer som att hon är svagare än mannen, hon är en problemfylld och en osjälvständig 
person som använder alkoholen för att undkomma problem och för att försöka stärka sin 
självkänsla. Dessa bilder av det kvinnliga missbruket har levt kvar och har kommit att 
forma både insatser och diskussioner om just det kvinnliga missbruket menar 
Abrahamson och Heimdahl (2012) vidare. Samhället har tydliga uppdelade könsroller 
och bilden av kvinnor och hur de ska vara gör att man har mycket snävare gränser för 
vad som är ett accepterat beteende för kvinnor. Samhället dömer kvinnor mycket 
hårdare än män då samhällets traditionella värderingar om kvinnans roll kommer i 
konflikt med det avvikande beteendet (Byqvist, 1997). 

Hallén-Hemb och Olsson (2002) tar upp något mycket intressant i skillnaderna mellan 
pojkar och flickor i deras sökande efter identitet. De beskriver det som att för den unga 
mannen så handlar det om att understryka skillnader i offentliga rum i konkurrens med 
andra män. Socialisationsprocessen förutsätter att han känner att han är olik sin mor. 
Hans identitet är uppbyggd av åtskillnad medan för flickorna så handlar det om att hitta 
likheter i ett personligt rum. Deras identitetssökande är i större utsträckning 
sammanvävt med deras olika relationer. Deras egen självuppfattning och identitet som 
kvinna byggs upp av nära anknytning till modern.  
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Detta kan i hög grad påverka hur man tar till sig behandlingen och därför kan det vara 
viktigt att föra in en sådan aspekt i behandlingen.  

Sammanfattning av bakgrund 

Bakgrunden inleddes med en kort historik om hur narkotika användes i ett medicinskt 
syfte under slutet på 1800-talet och början av 1900-talet. Lite kort berördes också bruket 
av alkohol. Vidare belystes ungdomars missbruk och psykiska hälsa dels generellt och 
sedan ur ett genusperspektiv. Där beskrevs missbrukets bakomliggande faktorer och 
skillnader mellan flickor och pojkar i just detta. Vidare beskrevs definitionen av 
missbruk respektive riskbruk enligt DSM-systemet (Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders) som används av beroendevården i Sverige. Därefter redovisades 
Mariamottagningarna och öppenvården och deras insatser för att avslutas med en 
diskussion om genusperspektivet som teoretisk utgångspunkt. Där beskrevs synen på 
manligt och kvinnligt drickande utifrån samhällets perspektiv och hur begreppet 
”genus” formas av samhället. Denna studie kommer att undersöka skillnader och 
likheter vad det gäller könstillhörighet, psykisk hälsa och erhållna 
öppenvårdsinsatser.Vår hypotesprövning grundar sig på det som framkommit i 
bakgrunden bland annat att flickor med missbruksproblematik har en sämre psykisk 
hälsa än vad pojkar i samma situation har.  

 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera samband mellan könstillhörighet, 
psykisk hälsa hos ungdomar med missbruksproblem och de öppenvårdsinsatser som de 
blir föremål för. Problemformuleringen blir: 

 

• Vilka likheter och skillnader finns när det gäller flickor och pojkars psykiska 
hälsa vid påbörjad öppenvårdsbehandling? 

• Finns det någon skillnad på vilka insatser som ungdomarna blir föremål för 
utifrån könstillhörigheten? 
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                                METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Vetenskapstradition 

Uppsatsens vetenskapsteoretiska ställningstagande hamnar inom positivismens ramar. 
Det är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar naturvetenskapliga metoder  
(Bryman, 2011). Där vill man enligt Bryman använda sig av säker, mätbar kunskap. 
Kunskap hämtas genom det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med 
vår logik och den ska också vara objektiv och så exakt att om man gör om mätningen 
eller forskningen så ska man oberoende av forskare komma fram till samma resultat. 
Forskningen ska vara värderingsfri och dess roll är att pröva teorier. Man använder sig 
av naturvetenskapliga metoder för att kunna undvika spekulationer så långt som möjligt. 
Spekulationer anses som ett slags tänkande som kan färgas av subjektet och detta är inte 
förenligt med positivismen. 

I denna uppsats så kommer jag att använda redan befintligt material så jag kommer inte 
att vara involverad i klientens strukturerade intervju. Materialet som samlats in 
behandlas i statistikprogrammet SPSS och så långt är den värderingsfri från min sida. 
Att behålla objektiviteten i sitt arbete kan vara svårt för hur det än är så tolkar man alltid 
resultatet vilket jag också kommer att göra. 

Tolkningen kan skilja sig åt mellan olika observatörer så helt värderingsfri blir inte den 
här studien. Min förförståelse kan färga av sig i mina tolkningar och vi har alla olika 
förförståelse med oss in i vårt arbete. 

 

Forskningstradition 

I denna studie kommer den kvantitativa forskningsmetoden att användas då man vill få 
fram så mycket mätbar information som möjligt om det valda området. Statistik är den 
vetenskap man använder sig av för att kvantitativt bearbeta informationen man samlat in 
(Patel, Davidsson 2003). Det finns två olika typer av statistik: 

• Deskriptiv som innebär att man redovisar materialet i siffror och på så sätt får 
svar på sina frågor. Det är en slags beskrivande undersökning. 

• Hypotesprövande innebär att man prövar statistiskt redan klara hypoteser. 
Utifrån det man vet så undersöker man teorier om de stämmer eller ej.  

Denna studie kommer att vara både deskriptiv och hypotesprövande då jag använder 
mig av olika diagram och tabeller för att redovisa mina resultat. Jag har också samlat in 
en omfattande kunskapsmängd om mitt valda område som jag sedan använder när jag 
tittar på olika samband. 
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Det finns fyra viktiga områden inom det kvantitativa arbetssättet enligt Bryman (2011). 

• Mätning gör att man kan förfina sin undersökning och få fram mer variationer i 
det vi vill undersöka. Ett mätinstrument ger oss ett verktyg för att kunna mäta 
skillnader. 

• Kausalitet : Man är mer intresserad av att beskriva varför saker och ting är som 
det är istället för att visa på hur saker och ting är. Detta är tongivande inom den 
naturvetenskapliga forskningen. 

• Generalisering: Forskare som jobbar inom det kvantitativa tillvägagångssättet 
vill gärna kunna generalisera sina resultat och implementera det i andra grupper 
än dem som varit aktuella för själva undersökningen. Man måste vara noggrann 
när man gör sitt urval så det blir så representativt som möjligt. 

• Replikation: Man ska noggrant dokumentera de olika stegen i 
forskningsprocessen så att undersökningen blir replikerbar dvs man ska kunna 
göra om undersökningen och då helst komma fram till samma resultat.  

Inom den kvantitativa metoden arbetar man dessutom utifrån ett deduktivt synsätt.  Det 
innebär att man utgår från en teori, som för övrigt inte behöver vara en fastslagen teori, 
utan det kan vara en intresseinriktning som forskaren samlar in sin data utifrån 
(Bryman, 2011). Man utgår från sin ”teori”, samlar in data (observation) och detta leder 
fram till ett resultat. Bryman definierar för övrigt teori som en förklaring av observerade 
regelbundenheter och tyngdpunkten i det deduktiva synsättet ligger på prövning av 
teorier.  

Patel, Davidsson (2003) beskriver det mer som att teorin skall vara fastslagen för att på 
så sätt stärka objektiviteten och motverka att resultaten blir färgade av den enskilda 
forkarens uppfattningar.   

 

Validitet och reliabilitet 

För att kvalitetssäkra arbetet inom den kvantitativa metoden så finns det vissa begrepp 
att känna till. 

• Reliabilitet ställer frågor som: Hur tillförlitlig är undersökningen? Vet vi att vi 
gjort undersökningen på ett tillförlitligt sätt? Blir resultaten densamma om 
undersökningen görs om på nytt? (Bryman, 2011). Tre faktorer finns att ta 
hänsyn till när man ska bedöma om ett mått är reliabelt eller inte: Stabilitet som 
ställer frågan: är måttet stabilt över tid? Om man gör samma undersökning två 
gånger skiljer resultatet sig åt eller är det oförändrat? Intern reliabilitet handlar 
om att man kanske har flera frågor som ska besvara eller mäta samma sak.Då 
vill man veta att de verkligen mäter samma sak. Interbedömarreliabilitet som 
innebär att om man ska tolka och översätta data så   kan tolkningarna skilja sig 
åt för mycket om det är flera observatörer inblandade.  
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• Validitet innebär att man funderar på om man verkligen har undersökt det man 
gav sig ut för att undersöka. Hänger de slutsatser ihop som har uppstått? Enligt 
Bryman (2011) finns det olika slags validitet. Begreppsvaliditet handlar om 
huruvida ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna. 
Intern validitet behandlar frågan om en slutsats är hållbar eller ej, om den 
rymmer ett kausalt förhållande mellan två eller flera variabler och till sist den 
externa validiteten som undersöker om man kan generalisera resultaten så att de 
kan användas på andra som inte ingick i undersökningen. Det är således viktigt 
att man verkligen skapar ett representativt urval. 

Huruvida denna studie kommer att uppnå hög validitet är svårt att säga då resultatet inte 
går att generalisera. Man kan inte implementera resultatet på någon annan grupp än just 
den som varit aktuell för intervjun. UngDOK skildrar en väldigt specifik tidpunkt för en 
ganska begränsad grupp individer så att använda resultatet för en större grupp ungdomar 
skulle inte ge en rättvis bild. Dessutom är inte måttet stabilt över tid då svaren 
säkerligen skulle se annorlunda ut om samma grupp gjorde om undersökningen en tid 
senare. Därför är det även svårt att säga att denna studie har hög reliabilitet. Däremot 
tycker jag nog att studien undersöker det jag gav mig ut för att undersöka och jag tycker 
att jag har fått svar på mina frågeställningar.  

 

Planering och genomförande 

Urval 

Uppsatsen baseras på de 658 ungdomar som under 2012 varit inskrivna på någon av 
öppenvårdsmottagningarna i Stockholm, Göteborg eller Malmö för behandling mot 
missbruk eller riskbruk. I just denna grupp var ungdomarna 13 - 24 år gamla. Detta är 
en ganska begränsad grupp som lyfts fram och man kan på så sätt inte generalisera och 
överföra resultaten på andra grupper av ungdomar utan det gäller just denna grupp som 
kommit i kontakt med Mariamottagningarna och UngDOK. Jag har dessutom valt ut 
vissa områden som jag tycker är intressanta att titta närmare på som kön, insats och 
psykisk hälsa.  

Bortfallet på vissa frågor är ganska stort och det gör att det finns risk för missvisande 
resultat. Dessutom var övervägande delen av de inskrivna ungdomarna pojkar. När man 
får ett stort bortfall så innebär detta en osäkerhet vad det gäller resultatet (Djurfeldt med 
flera, 2010). Man vet inte då vad dessa personer skulle ha svarat och det kan bli svårt att 
dra korrekta slutsatser utifrån de svar man har. I UngDOK är det väldigt varierande vad 
det gäller bortfallet. En fråga kan vara uppdelad i flera olika delar som till exempel 
frågan om psykisk hälsa eller skattning av livssituation. Där har man flera olika 
alternativ som ungdomen ska svara på och värdera. (se bilaga UngDOK, 2012). 
Bortfallet varierade kraftigt inom de olika frågorna och det man får fundera på är om det 
beror på att ungdomen valde att inte svara på frågan eller om frågan inte ställdes över 
huvudtaget.  
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Det kan vara så att man valt att inte svara eller så ska man inte svara på en specifik 
fråga. Det kan vara svårt att veta om behandlaren helt enkelt inte tyckt att frågan varit 
relevant i just det fallet.  

UngDOK 

Uppgifterna hämtades från dokumentationssystemet UngDOK i form av strukturerade 
intervjuer som används av öppenvårdsmottagningarna för att dokumentera kontakten 
med ungdomarna. Öppenvårdsmottagningar som erbjuder insatser i form av service och 
som inte bedriver någon myndighetsutövning har inget dokumentationskrav på sig så 
som andra verksamheter har inom hälso- och sjukvården (Richert, 2011). Dock 
behövdes ett dokumentationssystem som kunde användas som underlag då man skulle 
bedöma vilken insats som var bäst lämpad. Man behövde också något som underlag för 
olika beskrivningar av både insatser och målgrupp och som uppföljning och utvärdering 
av insatsen. Man ville dock inte att själva dokumentationen skulle få en negativ 
inverkan på själva behandlingen. Man kände oro över att dokumentationen skulle ta för 
mycket tid, tid som istället kunde användas till själva behandlingen och att personerna 
som sökte sig till mottagningarna skulle bli avskräckt av själva tanken på att besvara en 
massa frågor. Man var orolig för att långdragna frågeformulär skulle påverka 
behandlingsarbetet negativt så att ungdomarna inte längre skulle känna ”frivilligheten” 
som öppenvården faktiskt handlar om menar Richert (2011) vidare.  

Det fanns redan ett etablerat dokumentationssystem, DOK, som användes inom 
missbruksvården men det kändes inte riktigt anpassat till Mariamottagningarnas arbete. 
Det var för långt och var inte anpassat till deras målgrupp som var ungdomar och inte 
vuxna ( Richert, 2011). Två andra befintliga system, som är anpassade för ungdomar är 
Adolescent Drug Abuse Diagnosis, ADAD, och Euro-ADAD  kändes inte heller riktigt 
användbara då de mera var inriktade på ungdomar inom institutionsvård. Dessutom 
användes dessa vid en mera långvarig kontakt till skillnad från öppenvården där 
kontakten ibland kan vara kort och sporadisk. Mariamottagningarna beslöt sig för att 
utveckla ett eget system och man skapade då en projektgrupp som arbetade med 
processen att ta fram ett nytt sätt att dokumentera vården på och med hjälp av forskare 
och experter inom dokumentation tog man fram UngDOK. 

UngDOK består av ett inskrivningsformulär, ett utskrivningsformulär och en 
intervjumanual. Formulären är kortfattade och riktar sig till unga människor (Richert, 
2011). Inskrivningsformuläret består av 14 frågeområden med både administrativa 
frågor och delar där ungdomen ska skatta sin livssituation utifrån fyra livsområden. Det 
rör sig bland annat om psykisk hälsa/hälsa och livssituation. Utskrivningsformuläret 
består av sex frågeområden som är uppdelade även här i en administrativ del och sedan 
fortsätter det med frågor om sysselsättning, försörjning, narkotika och alkoholbruk. 
Avslutningsvis så får ungdomen skatta sin livssituation utifrån de olika frågeområdena. 
Manualen handlar om hur systemet är tänkt att användas och hur man bör gå till väga 
vad det gäller frågorna och hur de bör ställas. Richert (2011) beskriver syftet med 
UngDOK som ett sätt att samla in information om ”besökaren” som kan vara till hjälp 
vid behandlingsarbetet. Det kan även användas vid verksamhetsutveckling så som 
uppföljning och utvärdering av mottagningarnas insatser.  
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Insamling 

Materialet som ligger till grund för denna uppsats hämtades från databasen UngDOK 
som tillhandahålls av IKM, (Institutionen för pedagogik ) på Linnéuniversitetet i Växjö. 
Den teknik som används i denna studie kallas för sekundäranalys. Det innebär att man 
använder sig av redan insamlat material som andra forskare eller myndigheter har 
samlat in. Dessa data kan man sedan analysera på olika sätt. Fördelarna med detta sättet 
är att man får tillgång till stora mängder data av god kvalitet och man sparar den tiden 
som själva insamlandet av data skulle ha tagit till exempel att utforma egna enkäter 
(Bryman, 2011). Materialet behandlades sedan i SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences), en programvara som är utformat för statistiska beräkningar för att kunna 
åskådliggöra resultatet på bästa sätt och på så sätt besvara uppsatsens frågeställningar 
(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Dessutom har relevant litteratur och artiklar 
valts ut från databaserna Elite search, Swepub och One search för att ytterligare belysa 
området.    

Analys 

UngDOKs strukturerade intervjuer ska sammanställas i form av olika mätbara variabler 
som sedan redovisas i olika skalor. En variabel kan vara en egenskap eller attribut 
(Djurfeldt med flera, 2010). En egenskap hos variabeln är att den kan befinna sig på 
olika skalnivåer och det finns fyra olika skalnivåer (  Patel, Davidsson 2003). 

• Nominalskala: Här ges en indelning i olika kategorier som till exempel kön. Här 
ges ingen rangordning. 

• Ordinalskala: variabler som innehåller någon slags gradering, rangordning som 
typ 1:a, 2:a osv. 

• Intervallskala: Rangordnade mätvärden typ temperaturmätning. Avståndet 
mellan mätvärdena är detsamma. 

• Kvotskala: Rangordning, skillnader mellan mätvärden kan studeras eftersom 
avstånden mellan värdena är detsamma. Här finns också en absolut nollpunkt till 
exempel antal barn i en familj, vikt, längd. 

Dessa variabler kan sedan delas upp i kvalitativa och kvantitativa variabler där de 
kvalitativa variablerna är antingen ordinalskalor eller nominalskalor och de kvantitativa 
variablerna är intervall eller kvotskalor (Djurfeldt med flera, 2010). Till exempel är  
variabeln kön nominalskala och psykisk hälsa och insatser ordinalskala. 

Man skiljer också på oberoende och beroende variabel. En oberoende variabel är en 
variabel som man kan manipulera och ge olika värden och en beroende variabel är en 
variabel som är beroende av manipulationen. Variablerna kan man sedan studera 
antingen var för sig eller använda för att kartlägga olika samband variabler emellan eller 
förklara orsaker.  

I den här studien blir variablerna oberoende och beroende lite olika i förhållande till  
vad det är man vill undersöka.  
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Kön är en oberoende variabel och psykisk hälsa och insatser är båda beroende variabler. 
Psykisk hälsa kan också vara en oberoende variabel i förhållande till insats. Den 
psykiska hälsan avgör vilken insats man får.  

På detta material kom olika analyser att utföras som univariat analys som innebär att 
man analyserar varje variabel för sig och bivariat analys som innebär att man studerar 
två olika variabler och deras inbördes relation med varandra (Bryman, 2011). När man 
tittar på ett statistiskt samband är det viktigt att reda ut om det verkligen avspeglar ett 
reellt orsakssamband eller om det bara är en tillfällighet (Djurfeldt med flera, 2010). 
Om det är en orsaksrelation vi är ute efter så måste det finnas minst en variabel som 
orsakar en förändring i en annan variabel  när den förändras. En variabel kan vara 
oberoende eller beroende. Den oberoende variabel är ofta en betingelse medan den 
beroende är den händelse som utlöses utav den oberoende variabeln. 

Två kriterier hjälper oss att komma fram till detta. Det ena är tidsföljden som innebär att 
en förändring i den sk orsakande variabeln måste inträffa före en förändring i 
effektvariabeln. Det andra innebär att vi med hjälp av vår förförståelse och vårt ”sunda 
förnuft” kan reda ut vad som är verkliga orsakssamband och vad som inte är det. Man 
kan också jobba utifrån ett teoretiskt resonemang för att få fram de olika sambanden 
(Djurfeldt med flera, 2010).  

I den bivariata analysen gjordes Chi2 test på studiens valda variabler. På det sättet 
kunde man få fram skillnader grupper emellan till exempel vad det gäller kön och 
upplevd psykisk hälsa. Testet belyser skillnaden mellan det förväntade värdet och det 
observerade värdet, det så kallade p-värdet. I Chi2 testet görs en beräkning på 
sannolikheten för att slumpen genererar den uppmätta skillnaden eller sambandet. Inom 
samhällsvetenskapen har man bestämt att det värdet inte ska överstiga 5 %. Ett p-värde 
bör inte överstiga 0,05 om sambandet ska betraktas som statistiskt signifikant enligt 
Djurfeldt med flera (2010).  

Forskningsetiska överväganden 

De etiska forskningsreglerna som gäller för svensk forskning är enligt Bryman (2011) : 

Informationskravet  som innebär att jag som forskare ska informera de berörda om 
undersökningens syfte. Det ska tydligt framgå hur undersökningen är upplagd. 

Samtyckeskravet som innebär att när som helst kan de berörda hoppa av. Det är helt 
frivilligt att delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter från dem som ingår i 
undersökningen måste förvaras så att de inte faller i orätta händer. Största möjliga 
konfidentialitet måste iakttas. 

Nyttjandekravet som innebär att uppgifter som samlats in från deltagare i 
undersökningen får endast användas för forskningsändamålet och inget annat.  
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Min studie är en så kallad sekundäranalys som analyserar och tolkar redan befintligt 
material. Jag kommer inte själv att sätta samman intervjun och jag kommer inte att 
träffa individerna som lämnat informationen om sig själva utan jag får ta del av ett 
redan ifyllt dokument och jag kan inte på något sätt härleda dokumenten till någon 
person. Jag kommer att samla in denna information utan dessa personers vetskap så 
tillstånd för detta har sökts genom skolan.  Däremot är det viktigt att se till att ingen 
obehörig läser materialet och sprider det vidare. Det ska enbart vara ämnat för denna 
uppsats och när resultatet presenteras så ska det inte kunna gå att identifiera någon 
enskild person.  

 

                                

                                 RESULTAT 

 

Resultatet kommer att presenteras i löpande text med tillhörande tabeller och figurer för 
att på så sätt göra det lättöverskådligt för läsaren att själv se resultatet för varje fråga. 
Vid varje tabell och figur finns ett n-värde redovisat. Detta värde står för antalet 
individer som svarat på frågan.  

Könsfördelning 

Av de 658 ungdomar som kommit i kontakt med någon av öppenvårdsmottagningarna i 
Malmö, Göteborg och Stockholm var 464 stycken pojkar och 194 stycken flickor. 70 % 
utgjordes av pojkar och 30 % bestod av flickor. (Se figur 1). 

Figur 1 Könsfördelning vid inskrivningstillfället (n=658) 
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Psykisk hälsa           

På frågan om hur man bedömde sin psykiska hälsa så lämnade 416 ungdomar svar. 143 
stycken av dem uppgav att de upplevde att de hade en bra psykisk hälsa. Det innebär 
22% av dem som svarade. 115 stycken svarade att de ansåg sig ha en ganska bra 
psykisk hälsa vilket är 18 %. Endast 3 % svarade mycket dåligt på den frågan (21 
stycken)  (se figur 2). 

 

Figur 2 Hur ungdomarna upplevde sin psykiska hälsa vid inskrivning ( n=416) 

 

 

 

Jämförelse mellan psykisk hälsa och könsfördelning 

Chi2 test korstabell används för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan 
könen och deras bedömning av sin psykiska hälsa. De flesta av de 416 som svarade har 
uppgett att de har en bra hälsa. 39 % av pojkarna hamnade i denna kategorin och 22 % 
av flickorna. Av dem som svarade mycket bra var 21 % pojkar och 5 % flickor. 4% av 
pojkarna och 9 % av flickorna uppgav att de upplevde en mycket dålig psykisk hälsa. 
Chi2 visar här att det finns en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor då det gäller 
upplevd psykisk hälsa då flickor i högre grad anger att den är dålig (27 %) jämfört med 
pojkar (12 %)  (se tabell 1). 
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Tabell 1 Jämförelse av könsfördelning och psykisk hälsa (n=416) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symtom på psykisk ohälsa de senaste 30 dagarna 

 

Många upplever kognitiva problem som koncentrationsstörningar och problem med att 
förstå och minnas. 210 stycken upplevde detta vilket innebär 32 %. 27 % av gruppen 
upplevde sömnproblem vilket innebär 179 stycken. 12 % (83 stycken) svarade att de 
kände sig deprimerad. Av dem som svarade på frågan om de upplevt oro eller ångest de 
senaste trettio dagarna uppgav 172 stycken att de haft besvär av det (26 %) (se figur 3). 

 

 

 

 

Kön  

man kvinna 

Total 

11 10 21 Mycket dålig 

3,7% 8,5% 5,0% 

36 32 68 Dålig 

12,1% 27,1% 16,3% 

71 44 115 Ganska bra 

23,8% 37,3% 27,6% 

117 26 143 Bra 

39,3% 22,0% 34,4% 

63 6 69 

Hur bedömer du 

din psykiska 

hälsa? 

Mycket bra 

21,1% 5,1% 16,6% 

 Total   298 118 416 
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Figur 3 Fördelning av symtom på psykisk ohälsa de senaste 30 dgr vid inskrivning. 

 
 
 

 

Fördelning mellan könstillhörighet och symtom på psykisk ohälsa 

 
Av de olika symtomen för psykisk ohälsa görs här en jämförelse mellan könen och de 
fyra mest angivna symtomen för att se hur det skiljer sig åt. Chi2 testet visar en ganska 
stor skillnad mellan pojkar och flickor. 406 stycken besvarade frågan om de besvärats 
av problem med att förstå, koncentrera sig eller att minnas de senaste trettio dagarna och 
utav dem var 291 pojkar och 115 flickor. 210 utav dessa ansåg sig ha besvär av detta. 
Fördelningen mellan pojkar och flickor var: 130 pojkar och 80 flickor. Eftersom antalet 
inskrivna pojkar är större än flickorna blir antalet pojkar fler. Tittar man procentuellt 
inom könen så ligger flickorna mycket högre i denna grupp. 70 % av de flickor som 
svarat anser sig ha dessa besvär. Om man jämför det med pojkarna så ligger de på 45 %  
(se tabell 2). 
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Tabell 2 Jämförelse könsfördelning och kognitiva problem (n=406). 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 161 35 196 Nej 

% inom Kön 55,3% 30,4% 48,3% 

Antal 130 80 210 

Haft problem med att 

förstå, koncentrera dig 

eller minnas - De senaste 

30 dagarna? 

Ja 

% inom Kön 44,7% 69,6% 51,7% 

Antal 291 115 406 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

179 stycken upplevde sömnproblem av de 406 som hade svarat. 118 av dessa var pojkar 
och 61 var flickor. Även här låg flickorna procentuellt högre än pojkarna vilket visar på 
att flickor i högre grad upplever sömnproblem än vad pojkarna gör även om antalet 
pojkar är högre (Se tabell 3).  

 

Tabell 3 Jämförelse mellan könsfördelning och sömnproblem (n=406) 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 172 55 227 Nej 

% inom Kön 59,3% 47,4% 55,9% 

Antal 118 61 179 

Haft problem med 

sömnen de senaste 30 

dagarna? 

Ja 

% inom Kön 40,7% 52,6% 44,1% 

Antal 290 116 406 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

 

399 stycken av 658 besvarade frågan om de upplevt ångest eller oro. Av dessa 399 så 
var det 172 som upplevde ångest eller oro de senaste trettio dagarna och 97 stycken av 
dessa var pojkar och 75 stycken flickor. Här låg flickorna bra mycket högre inom könet 
med 65 % av de som svarat respektive 34% av pojkarna. Av detta kan man utläsa att 
flickorna besväras oftare av ångest och oro än vad pojkarna gör (se tabell 4). 
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Tabell 4 Jämförelse mellan könsfördelning och upplevd ångest/oro (n=399) 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 186 41 227 Nej 

% inom Kön 65,7% 35,3% 56,9% 

Antal 97 75 172 

Haft ångest eller upplevt 

allvarlig oro de senaste 30 

dagarna? 

Ja 

% inom Kön 34,3% 64,7% 43,1% 

Antal 283 116 399 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Frågan om de besvärats av depression de senaste trettio dagarna besvarades av 385 
stycken. 274 stycken av de som svarade var pojkar och 111 flickor. Av pojkarna 
svarade 44 stycken av de upplevt sig deprimerade och 39 stycken av flickorna. Det är 
vanligare bland flickorna att känna besvär av depression än hos pojkarna då 35 % av 
flickorna upplevde dessa besvär (Se tabell 5). 

 

 

Tabell 5 Jämförelse mellan könsfördelning och depression (n=385) 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 230 72 302 Nej 

% inom Kön 83,9% 64,9% 78,4% 

Antal 44 39 83 

Varit deprimerad de 

senaste 30 dagarna? 

Ja 

% inom Kön 16,1% 35,1% 21,6% 

Antal 274 111 385 Total 

% inom Kön 100,0% 100,0% 100,0% 

Insatser 

Insatser under inskrivningstiden 

Insatserna som erbjuds på Mariamottagningarna kan se olika ut beroende på ungdomens 
problematik men man kan se att bedömningssamtalen dominerar. 566 ungdomar uppgav 
att de gick på bedömningssamtal 1-3 gånger. 22 stycken deltog 4-9 gånger och 3 
stycken 10-30 gånger.  
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Av dem som svarade uppgav 150 stycken att de var på individuella samtal 1-3 gånger. 
167 ungdomar deltog 4-9 gånger och 86 stycken 10-30 gånger. Av tabellen kan man 
också utläsa att man fokuserar mycket på familje- och nätverkssamtal. 166 stycken 
ungdomar uppgav att de deltog i dessa samtal 1- 3 gånger (se figur 4). 

Figur 4 Fördelning av insatser som erhållits under inskrivningstiden 

Insatser under 
inskrivningstiden 

0 1-3 
ggr 

4-9 
ggr 

10-30 
ggr 

Fler än 
30 

n= Saknas 

Bedömningssamtal 65 566 22 3  656 2 

Individuella samtal 225 150 167 86 28 656 2 

Familje/Nätverks samtal 418 166 62 8 1 655 3 

Förälder/anhörigsamtal 460 152 37 6  655 3 

Professionellt nätverkssamtal 525 107 20 3  655 3 

Manualbaserade samtal 598 22 19 15 1 655 3 

Psykologutredning 641 5    646 12 

Missbruksutredning på uppdrag 640 8 2   650 8 

Läkarbesök 504 130 17 3  654 4 

Droganalys 324 171 112 45 2 654 4 

Provtagning 616 37    653 5 

Akupunktur 649 2 2   653 5 

Hälsosamtal 579 74       653 5 

 

 

Jämförelse mellan insats och könstillhörighet 

Vid en jämförelse mellan kön och erhållna insatser så är det två saker man får titta på.  
Om man undersöker insatserna av psykosocial karaktär så väger det ganska jämnt 
procentuellt inom könen. Av de 192 flickor som hade svarat på denna fråga så hade 95 
% deltagit i bedömningssamtal vilket betyder 182 stycken. 5 % av flickorna hade inte 
det (10 stycken).  464 pojkar svarade på frågan och av dem hade 409 stycken varit på 
bedömningssamtal vilket innebär 88 %. 12 % hade inte deltagit i denna insats. Man kan 
av tabellen utläsa att flickorna deltar i större utsträckning än pojkarna i denna insats (Se 
tabell 6). 
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Tabell 6 Jämförelse av könsfördelning och bedömningssamtal (n= 656). 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 55 10 65 nej 

% inom Kön 11,9% 5,2% 9,9% 

Antal 409 182 591 

Bedömningssamtal 

ja 

% inom Kön 88,1% 94,8% 90,1% 

Total Antal 464 192 656 

 

 

I de individuella samtalen deltog 66 % av flickorna (127 stycken) och 66 % av pojkarna 
(304 stycken). 225 stycken uppgav att de inte erhållit individuella samtal. Procentuellt 
väger det jämt mellan könen när det gäller individuella samtal (Se tabell 7). 

 

 

Tabell 7 Jämförelse av könsfördelning och individuella samtal (n=656). 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 160 65 225 nej 

% inom Kön 34,5% 33,9% 34,3% 

Antal 304 127 431 

Individuella 

samtal 

ja 

% inom Kön 65,5% 66,1% 65,7% 

Total Antal 464 192 656 

 

 

Av de 655 stycken som svarade på frågan om de deltagit i familje/nätverkssamtal var 
185 pojkar (40 %) och 52 flickor (27 %). Pojkarna har i högre grad deltagit i dessa 
samtal än flickorna. 418 stycken uppgav att de inte haft denna insats under 
inskrivningstiden (Se tabell 8). 
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Tabell 8 Jämförelse av könsfördelning och familje/nätverkssamtal (n=655). 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 279 139 418 nej 

% inom Kön 60,1% 72,8% 63,8% 

Antal 185 52 237 

Familj/nätverkssamtal 

ja 

% inom Kön 39,9% 27,2% 36,2% 

Total Antal 464 191 655 

 

  

Av 655 som svarade på om de hade deltagit i föräldrar- och anhörigsamtal så uppgav 
460 stycken att de inte deltagit i sådana samtal. Det är 70 % av hela gruppen. Av de 30 
%  (195 stycken)  som hade deltagit i dessa samtal var 153 pojkar och 42 flickor. Pojkar 
deltog i högre grad i dessa samtal än vad flickorna gjorde (Se tabell 9). 

 

Tabell 9 Jämförelse av könsfördelning  och förälder/anhörigsamtal (n=655). 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 311 149 460 nej 

% inom Kön 67,0% 78,0% 70,2% 

Antal 153 42 195 

Förälder/anhörig-

samtal 

ja 

% inom Kön 33,0% 22,0% 29,8% 

Total Antal 464 191 655 

 

655 stycken svarade på frågan om de deltagit i professionella nätverkssamtal och av 
dessa uppgav 525 stycken (80 %) att de inte gjort det. 130 stycken hade deltagit och av 
dessa var 95 stycken pojkar och 35 flickor. Chi2 testet visar att det är vanligare bland 
pojkar än flickor att delta i dessa samtal (Se tabell 10). 
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Tabell 10 Jämförelse av könsfördelning och professionellt nätverkssamtal (n=655) 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 369 156 525 nej 

% inom Kön 79,5% 81,7% 80,2% 

Antal 95 35 130 

Professionellt 

nätverkssamtal 

ja 

% inom Kön 20,5% 18,3% 19,8% 

Total Antal 464 191 655 

 

 

Insatser av en mera medicinsk karaktär var bland annat insatsen läkarbesök. 150 stycken 
uppgav att de hade erhållit insatsen läkarbesök av de 654 som svarat. Av dessa var 53 
flickor och 97 pojkar. Allt som allt hade 191 flickor svarat på frågan och 138 stycken 
var inte i behov av denna insats. Det betyder att inom könet kvinnor så var det 28 % 
som var på läkarbesök. Inom könet män så var det 21 % som haft behov av läkarbesök 
då 463 pojkar hade svarat och 366 stycken inte deltog i denna insats. Flickor erhöll 
oftare än pojkar denna insats (Se tabell 11). 

 

 

 

Tabell 11 Jämförelse av könsfördelning och läkarbesök (n=654) 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 366 138 504 nej 

% inom Kön 79,0% 72,3% 77,1% 

Antal 97 53 150 

Läkarbesök 

ja 

% inom Kön 21,0% 27,7% 22,9% 

Total Antal 463 191 654 
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På frågan om insatsen droganalys använts visade det sig att 54 % av pojkarna svarat ja 
på frågan. 463 pojkar hade blivit tillfrågade och av dessa svarade 213 nej (46%). I 
gruppen flickor hade 191 stycken svarat och 111 stycken (58 %) av dem hade svarat 
nej. 80 stycken uppgav att de haft droganalys som insats under sin inskrivningstid. Det 
innebär 42 % av den gruppen. Pojkarna deltog oftare än flickorna i denna insats (Se 
tabell 12). 

 

Tabell 12 Jämförelse av könsfördelning och droganalys (n=654) 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 213 111 324 nej 

% inom Kön 46,0% 58,1% 49,5% 

Antal 250  80 330 

Droganalys 

ja 

% inom Kön 54,0% 41,9% 50,5% 

Total Antal 463 191 654 

 

Av 653 som svarat så var det bara 37 stycken som uppgett att de haft provtagning som 
insats. Här visar Chi2 att i denna insats så var övervägande delen pojkar. 28 stycken 
pojkar svarade ja på denna fråga och 9 stycken flickor. Provtagning var ingen vanligt 
förekommande insats i denna grupp då endast 6 % erhöll denna insats. (Se tabell 13). 

 

Tabell 13 Jämförelse av könsfördelning och provtagning (n= 653) 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 435 181 616 nej 

% inom Kön 94,0% 95,3% 94,3% 

Antal 28 9 37 

Provtagnin

g 

ja 

% inom Kön 6,0% 4,7% 5,7% 

 Total Antal 463 190 653 
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Insatsen hälsosamtal erhöll 74 stycken av dem 653 som svarat. Det är endast 11 % av 
det totala antalet ungdomar. I denna grupp var 23 flickor och 51 pojkar. Procentuellt 
inom könen så ligger pojkar och flickor ganska jämt men det är en något större del 
flickor som deltar i dessa samtal (Se tabell 14). 

 

 Tabell 14 Jämförelse av könsfördelning och hälsosamtal (n=653) 

Kön  

man kvinna 

Total 

Antal 412 167 579 nej 

% inom Kön 89,0% 87,9% 88,7% 

Antal 51 23 74 

Hälsosamtal 

ja 

% inom Kön 11,0% 12,1% 11,3% 

Total Antal 463 190 653 

 

 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att av 658 ungdomar som under 2012 sökte sig till 
Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg eller Malmö så var övervägande delen 
pojkar. 70 % av de inskrivna var pojkar och 30 % var flickor. Skillnaden mellan pojkar 
och flickor när det gäller upplevd psykisk hälsa var signifikant. Flickor angav i högre 
grad att de upplevde sin psykiska hälsa som dålig jämfört med pojkar. Symtom på 
psykisk ohälsa som ungdomarna uppgav var depression, ångest, oro och kognitiva 
problem. Där ligger flickorna procentuellt mycket högre än pojkarna. Flickorna 
upplevde i större utsträckning psykiska symtom såsom oro, ångest och sömnproblem än 
vad pojkarna gjorde. Insatserna som ungdomarna blev föremål för varierade men de 
flesta av de inskrivna deltog i bedömningssamtal som kunde pågå några veckor 
beroende på hur behovet såg ut hos den enskilda individen. Här var det ganska jämt 
fördelat över könen. Man inriktade sig mycket på olika nätverkssamtal och där deltog 
pojkar oftare än flickor. Det är svårt att jämföra pojkar och flickor i förhållande till 
insatser som de erhållit då antalet pojkar som är inskrivna är mycket större än flickor. 
Man kan ändå få en uppfattning om könsskillnader om man tittar på 
procentfördelningen inom respektive kön. Då kan man få en någorlunda bra bild av hur 
det ser ut inom de olika könen.  
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DISKUSSION 

                             

Syftet med denna studie var att undersöka skillnader och likheter mellan pojkar och 
flickor vad det gäller deras psykiska hälsa och insatser som de erhållit vid kontakt av 
någon av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mina 
frågeställningar var om det fanns likheter och skillnader vad det gäller deras psykiska 
hälsa vid påbörjad öppenvårdsbehandling och om insatserna skilde sig åt beroende på 
könstillhörighet. 

Metoddiskussion 

Den grupp av ungdomar som jag valde att titta närmare på var 658 stycken till antalet 
och de hade under 2012 varit inskrivna på någon av Mariamottagningarna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. De hade sökt sig till mottagningarna på grund av problem med 
riskbruk eller missbruk och behövde hjälp med att bryta dessa destruktiva mönster. Den 
yngsta som skrivits in var 13 år gammal och den äldsta var 24 år så detta blev min 
åldersgrupp. Jag fick genom Linnéuniversitetet i Växjö tillgång till material från 
ungDOK som är strukturerade intervjuer från inskrivnings- och utskrivningstillfället 
som mottagningarna använder sig av i sin kontakt med ungdomarna. Denna studie 
baseras på detta material. Efter att ha valt ut variabler som var relevanta och intressanta 
utifrån mina frågeställningar så behandlades dessa i SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences), som är en programvara som är utformat för statistiska beräkningar för att 
kunna åskådliggöra resultatet på ett tydligt sätt. Jag hade valt tre variabler som jag tittade 
närmare på och dessa var kön, psykisk hälsa och insats.  

Innan beräkningarna i SPSS påbörjades så färdigställdes studiens bakgrund. Relevant 
litteratur och artiklar valdes ut från databaserna Elite search, Swepub och One search 
för att ytterligare belysa området. Dessutom så studerades Djurfeldt med flera (2010) 
för att kunna genomföra de olika beräkningarna i SPSS.  

Först gjordes en univariat analys på var och en av variablerna för att få fram hur 
fördelningen mellan könen såg ut bland de inskrivna. Jag ville även belysa hur gruppen 
upplevde sin psykiska hälsa och vad för insatser som de hade varit föremål för. Därefter 
utfördes bivariata analyser på studiens valda variabler. Det gjordes med hjälp av Chi2 
Med Chi2 kan man få fram skillnader grupper emellan och det som var intressant för 
denna studie var att se om det fanns skillnader mellan pojkar och flickor och deras 
upplevelse av sin psykiska hälsa. Chi2 test gjordes även på kön och psykisk ohälsa för 
att undersöka vad de olika grupperna hade för psykiska besvär. Slutligen gjordes Chi2 
test på kön och insats för att titta närmare på fördelningen mellan könen och erhållna 
insatser. Chi2 testet visar om resultatet är statistiskt säkerställt och inte bara en slump 
(Djurfeldt med flera, 2010). Utifrån detta sammanställdes sedan resultatet.  

På frågan om studiens reliabilitet och validitet så kan man säga att det är svårt att uppnå 
hög reliabilitet då jag saknar tillräckligt med kunskaper inom området statistik och 
erfarenhet av programmet SPSS.  
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Jag känner att det skulle behövas mycket mera kunskaper om hur man går till väga med 
beräkningar och tolkningar av beräkningarnas resultat. Jag har inte alls den 
kompetensen så därför kan resultatet av denna studie säkerligen skilja sig åt om någon 
annan gjorde om samma undersökning. Dessutom är inte måttet stabilt över tid. Om 
samma grupp ungdomar gör om intervjun på nytt vid ett annat tillfälle så har säkerligen 
förutsättningarna förändrats och deras svar likaså. Detsamma kan man säga om 
validiteten. Jag tycker att frågorna jag valde besvarade mina frågeställningar på ett 
tillfredsställande sätt och på så sätt har jag undersökt det jag gav mig ut för att 
undersöka. Däremot kan man inte generalisera resultaten så att de kan användas i andra 
grupper av ungdomar som inte ingick i undersökningen. Detta är en begränsad grupp 
ungdomar som lyfts fram och resultatet gäller just bara för denna grupp.  

Bortfallet i denna grupp ungdomar varierade stort på de olika frågorna i ungDOK och 
det gjorde det svårt med vissa av beräkningarna. Jag fick helt enkelt för få svar på vissa 
frågor för att få ett tillförlitligt resultat. Ett bortfall innebär en osäkerhet eftersom vi då 
inte vet vad just den individen skulle ha lämnat för svar. Detta påverkar våra 
beräkningar och tillförlitligheten i våra slutsatser efter att ha analyserat resultaten 
(Djurfeldt med flera, 2010). Om tid hade funnits hade det varit intressant att undersöka 
hur gruppen bortfall såg ut. Det kanske hade varit bra för resultatet att titta närmare på 
om man kunde utläsa några mönster hos dem som valde att inte svara på vissa frågor 
eller om det var så att behandlaren ibland valde bort vissa delar. För att ändå kunna 
använda det material jag hade gjordes en summering av vissa variabler.Till exempel 
gjordes en ny variabel av psykisk hälsa där jag använde mig av enbart rapporterade 
symtom de senaste trettio dagarna. Jag gjorde dessutom en summering av frågan 
insatser under inskrivningstiden för att få fram en ny variabel där alla de olika 
insatserna låg samlade och som jag kunde använda i beräkningarna. Inför Chi2 testen 
gjorde jag också en omkodning av variabeln insats. Istället för antal tillfällen som låg 
inlagt ändrades dessa till ja eller nej. Alltså, hade de erhållit insatsen eller inte? Denna 
nya variabel kunde sedan användas i Chi2 testet.  

Resultatdiskussion 

Av resultatet framgick det att pojkarna utgjorde en större grupp än flickorna av de som 
skrevs in på Mariamottagningarna under 2012. Hela 70 % var pojkar och endast 30 % 
flickor. Att det oftast är fler pojkar/män som söker hjälp kan man även hitta i 
litteraturen där det beskrivs som att flickor/kvinnor döljer sitt missbruk på grund av 
skam- och skuldkänslor. Samhället dömer kvinnor mycket hårdare än män och detta kan 
kanske vara en orsak till att kvinnor/flickor drar sig för att söka hjälp. Det tar längre tid 
för dem att komma till en punkt där de inser att de har fått nog och vill se en förbättring 
i sitt liv. Pojkarna får den insikten lite tidigare än flickorna (Byqvist, 1997). Kanske är 
det detta vi ser även i resultaten av denna studie. Det finns forskning som pekar på att 
anledningen till att det är fler män än kvinnor som söker hjälp kan bero på det sättet 
man socialiseras på och att vikten av nära relationer spelar en större roll för kvinnor än 
för män. (Hallén- Hemb, Olsson, 2002).  Kvinnors identitet utvecklas i nära relationer 
med andra kvinnor medan mäns identitet mera handlar om avgränsningar mot andra. 
Identiteten stärks och utvecklas på en mera konkurrerande arena som till exempel 
genom prestationer.  



 

33 

Att vara under behandling innebär att man ska skapa och upprätthålla en relation med 
behandlaren och man har olika behov i relationen beroende på om man är man eller 
kvinna menar Hallén- Hemb, Olsson (2002) vidare. Det kan vara svårt för kvinnor att 
våga ta denna kontakt och ge sig in i denna relation om man har haft få eller ingen nära 
relation till modern, väninnor eller kvinnliga släktingar. Män verkar inte ha denna brist 
på tillit och det verkar vara så att de har lättare för att öppna sig i en behandlingsrelation 
(Hallén-Hemb, Olsson, 2002). Detta är mycket intressant att ha med i åtanke när man 
funderar på varför det skiljer sig så mycket mellan män och kvinnor när det gäller att 
söka hjälp. 

De flesta av de 658 ungdomar som skrevs in ansåg sig ha en bra psykisk hälsa (22%). 
Av dem som uppgett att de ansåg sig ha en dålig hälsa var 27 % flickor och 12 % 
pojkar. Man kan se en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller 
upplevd psykisk hälsa. Även där får vi stöd i bakgrunden där vi kunnat ta del av 
litteratur som beskriver precis det här. Flickor anger ofta i högre grad att deras hälsa är 
dålig om man jämför med pojkar, så också i denna grupp. De vanligaste symtomen på 
psykisk ohälsa som ungdomarna upplevt är kognitiva problem som svårigheter med att 
minnas, förstå och att koncentrera sig. Man upplever också oro/ångest och 
sömnproblem. Även här kan man se att flickorna i större utsträckning än pojkarna har 
dessa besvär. Flickorna vänder sina problem inåt och får på så sätt besvär som oro, 
ångest och depression. Pojkarna blir mer utåtagerande och får ut sin frustration på det 
viset och det kan leda till olika uppförandestörningar ( Olausson, 2008). 

Om man tittar på insatserna så ser man att pojkarna får mer insatser i form av olika 
nätverkssamtal. Det kan vara samtal där man samlar familj och anhöriga till ungdomen 
men även samtal i ett professionellt nätverk som kan vara skolpersonal och behandlare 
på öppenvårdsmottagningen. Det utkristalliserade sig egentligen bara två insatser som 
flickorna deltog mer i än pojkarna och det var läkarbesök och hälsosamtal men i övrigt 
var det en ganska jämn fördelning mellan könen vad det gäller erhållna insatser.  

Något som förvånade mig var hur många det var av ungdomarna som faktiskt ansåg sig 
ha en bra eller ganska bra psykisk hälsa. Jag trodde att den siffran skulle vara mycket 
lägre eftersom litteraturen beskriver det som att den psykiska ohälsan ökar i Sverige. 
Men av de 416 ungdomar som hade svarat på frågan om hur de upplevde sin psykiska 
hälsa så var det 40 % som tyckte att de hade en bra/ganska bra psykisk hälsa. Men ser 
man det ur ett större perspektiv så är det en ganska låg siffra ändå. 40 % innebär att sex 
av tio upplever en sämre psykisk hälsa och det är en ganska mörk siffra som vi måste 
jobba på för att förändra. 

Slutsatser/Implikationer 

Jag anser att syftet med denna studie uppfyllts då mina frågeställningar besvarades av 
resultatet som framkom. Det fanns vissa svårigheter med studien och det var att det var 
ett stort bortfall i vissa frågor. Ett annat problem var också att fördelningen mellan 
könen var så skev att det blev svårt att bilda sig någon korrekt uppfattning om skillnader 
och likheter vad det gäller psykisk hälsa och insatser. Men det man kan säga är att det 
var fler pojkar än flickor som sökte hjälp hos Mariamottagningarna under året 2012 och 
det var något som man även kunde hitta i litteraturen.  
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Ytterligare en slutsats man kan dra är att flickorna ofta mådde mycket sämre psykiskt än 
vad pojkarna gjorde. Detta fick jag också stöd för i litteraturen. Däremot kan jag inte 
med denna studie direkt se om insatserna skiljer sig nämnvärt åt mellan könen. Det 
verkar som att det är ganska lika mellan könen vad det gäller erhållna insatser. En viss 
skillnad kan man se på vissa insatser som till exempel nätverkssamtal av olika slag där 
pojkar oftare än flickor deltog. Flickorna deltog oftare i hälsosamtal och hade något fler 
läkarbesök än pojkarna. Något som skulle vara mycket intressant att studera närmare är 
om ungdomarna som genomgått behandling upplever att deras psykiska hälsa 
förbättrats. Det skulle vara spännande att se om insatserna som erbjuds gör nytta och om 
de är effektiva eller om man skulle behöva förbättra dem för att på så sätt bibehålla en 
hög kvalitet på behandlingen. Dessutom känns det som en viktig fråga när det gäller 
framtida forskning hur vi kan möjliggöra för kvinnor och unga flickor att i större 
utsträckning söka hjälp. Vad behövs för att de ska känna sig trygga och bekväma med 
tanken på att söka hjälp? Hur kan man fånga in dessa individer och hur kan man 
uppmuntra dem till att söka hjälp mycket tidigare än vad som görs idag? Dessa frågor 
tycker jag är viktigt att gå vidare med i framtiden. 
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                 UngDOK 2011 Inskrivning 

 

Intervjuinformation 

 

1. Individkod:________ 2. Vårdtillfälle:____ 3. Inskrivningsdatum:________
  

(Födelseår, -dag och initialer)  

   

4. Datum för ifyllande av formulär:________ 5. Löpnummer:________ 6. Intervjuare:________
  

 

A - Administrativa uppgifter  

 

A1. Ip:s hemkommun:________ A2. Om stadsdel:________ A3. Formuläret besvarat 
genom:________ 

 (Ange kommunnummer)      1=Personlig 
intervju 

     
 2=Telefonintervju 

    
 3=Aktmaterial 

       
  

B - Sociodemografisk information                                              

                   

B1. Kön:______  B2. Ålder:______ B3. Födelseland  

                   1=Man  2=Kvinna   a Intervjuperson:______ 

      b Förälder 1:______
   

B4. Är du adopterad?______   c Förälder 2:______ 

                                                0=Nej  1=Ja                                                  



 

 

 

C - Behandlingskontakt 

 

C1. Har du tidigare haft kontakt med vår enhet?______ 

                                                                                                         0=Nej  1=Ja 

 

C2. Vem är den främsta                 C3. Hur fick du information 

       initiativtagaren till kontakten?______                      om verksamheten?______ 

1=Eget initiativ 6=Sjukvård                                      1=Internet 5=Skola 

2=Familj   7=Polis     2=Familj 6=Sjukvård 

3=Vänner  8=Kriminalvård     3=Vänner             7=Polis            

4=Socialtjänst           9=Annan initiativtagare    4=Socialtjänst 8=Annat sätt:   

5=Skola                   

 

Har du en pågående kontakt med? 

C4. Socialtjänsten:______ C5. BUP/Psykiatrin:______ C6. Kriminalvården:______ 

                                    0=Nej  1=Ja                                                   0=Nej  1=Ja                                       0=Nej  1=Ja 

  

D - Skattning av livssituation  

 

D1. Hur har du det med din familj och andra nära relationer?______ 

                                                                            

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra   

 

D2. Hur har du det med nära vänner och kompisar?______ 

                                                                            

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra   
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D3. Hur har du det med din skol- arbetssituation?______ 

                                                                            

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra   

 

D4. Hur är livet i allmänhet?______ 

                                                                            

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra   

 

 

 

 

 

 

E - Sysselsättning 

 

Vilken har varit din huvudsakliga sysselsättning? 

 

E1. De senaste 30 dagarna:______ 

E2. Om annan sysselsättning:______ 

E3. De senaste 6 månaderna:______ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

F - Utbildning  

 

F1. Vilken är din högsta 

      fullföljda utbildningsnivå?______ 

 

G - Försörjning  

 

Vilken har varit din huvudsakliga  

försörjning? 

 

1=Lön                   

2=A-kassa            
3=Ersättning från 
Försäkringskassan                 
4=Försörjningsstöd     
5=Studiemedel 

6=Försörjd av förälder 
/anhörig 

1=Grundskola            5=Praktik 

2=Gymnasieskola           6=Arbetslös 

3=Eftergymnasial           7=Saknar sysselsättning  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H - Boende  

Vilken har din huvudsakliga boendeform varit?             

 

H1b. De senaste 30 dagarna:______ 

H2. Om annan boendeform:______ 

H1a. De senaste 6 månaderna:______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I - Alkohol/droger/tobak 

 

                                 Frekvens        Frekvens 

 I1. Droger              Intag-       senaste          senaste       Debut       

                           Drog         ningssätt    30 dagar       6 mån         ålder  

 Primär drog     ____         ____          ____          ____         ____   

 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____   

 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____  

1=Egen bostad 

2=Andra hand/inneboende/studentbostad 

3=Försöks/träningslägenhet 

4=Institution 

5=Familjehem 

6=Fängelse/häkte 

Droglista 

 

1=Alkohol      10=GHB 

2=Hasch/marijuana   11=Crack       

3=Amfetamin           12=Sniffning/lösningsmedel 

4=Kokain             13=Bensodiazepiner  

5=Ecstasy           14=Andra dämpande medel 

6=LSD                   15=Anabola/androgena 
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 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____   

 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____   

 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____ 

 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____  

 

I6. När var du berusad av alkohol första gången?______år 

  

I7. Hur ofta dricker du dig berusad?______(Frekvenskod) 

 

I8. När rökte eller snusade du första gången?______år 

 

I9. Röker eller snusar du regelbundet?______ 

                                          0=Nej  1= Ja  

                   

I10. Har du någon gång injicerat narkotika?______ 

 

1=Någon gång i livet men inte för närvarande (under de senaste 30 dagarna) 

2=Injicerar för närvarande 

3=Aldrig 

                                             

 

 

 

 

 

 J - Behandlingshistoria 

 

 J 1 Har du tidigare vårdats…                      Avgiftning (dygnsvård) Öppenvård Slutenvård 

 

                               0=Nej  1=Ja              0=Nej  1=Ja  0=Nej  1=Ja     0=Nej  1=Ja           

Frekvenskod  Intagningssätt 

 

0=Ej bruk  1=Oralt 

1=Enstaka tillfälle 2=Nasalt 



 

 

           

 1. För narkotikaproblem                           ______                   ______               ______       ______ 

 2. För alkoholproblem          ______                   ______     ______       ______ 

 3. Enligt LVU            ______    

 4. Enligt LVM           ______  
 5. Frivillig psykiatrisk vård/BUP               ______                              ______              ______          

 6. Tvångsvård enligt LPT                           ______ 

  

 

 K - Kriminalitet 

 

 K1. Har du någon gång haft kontakt med polisen? ______        K2. Om ja, hur många 
gånger?______ 

 (för brott du varit inblandad i eller misstänkts för)    0=Nej  1=Ja                               1=1 gång   2=2-3 gånger   3=4 gånger 
eller fler 

 

 K3. Har du blivit dömd för något brott?______                                                         K4. Har du någon gång blivit     
_____ 

                                                                0=Nej    1=Ja                                   utsatt för något brott?        0=Nej    
1=Ja 

                              

 

L - Utsatt för våld 

 

 

 

 

L1. Har du någon gång 

      varit utsatt för…?          1. Fysiskt våld     ___          2. Psykiskt våld    ___          3. Sexuellt våld    
___ 

                                                                                             0=Nej  1=Ja                                            0=Nej  1=Ja                                        
0=Nej  1=Ja  
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M - Uppväxt och uppväxtmiljö 

            

 M1. Med vem eller vilka har du främst vuxit          

       upp, dvs bott hos, upp till 18 års ålder:                                                  

                                                                                                                    

                                1. 0-2 år: ____                                        

                                                                                                                                                                                                               

                               2. 3-6 år: ___                 

           

                           3. 7-9 år: ___  

                                                                                           

                          4. 10-12 år: ___                  

                    

                                                     5. 13-15 år: ___ 

  

                          6. 16-18 år: ___ 

  

   

M2. Har du någon gång varit placerad            ___ 

      i familjehem eller på institution?        0=Nej    1=Ja     

 

 

 

 

N - Familj och Umgänge 

       

N1. Vilka personer är ett stöd för dig?     0=Nej    1=Ja 

    

 1. Mor  ____       2. Far ____           3. Styvföräldrar ____          4. Syskon ____          5. Partner ____
    

1=Båda föräld./adoptivf. 

2=En förälder 

3=Förälder med sambo 

4=Syskon 

5=Släktingar 

                    

                    0=Nej  1=Ja 

 

M3. Förekom det missbruk i din 

        uppväxtmiljö?                                  ____ 

 

M4. Förekom det psykiska problem                       

        i din uppväxtmiljö?                          ____ 

  



 

 

 6. Annan nära släkting ____           7. Nära vänner ____           8. Andra personer 
_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O - Skattning av hälsa 

 

 

O1. Hur bedömer du din fysiska hälsa?______ 

       

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra 

 

O2. Hur bedömer du din psykiska hälsa?______ 

    

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra 

           

 

P - Psykisk hälsa                    

    

 P1. Har du någonsin under en period av                                 

        en vecka eller längre/de senaste 30 dagarna…?          

                                      (a)        (b)            (a)        
(b)      

                                              någonsin    senaste                                                                         någonsin    
senaste 
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                                                                                                              30 dgr                                                                                                         
30 dgr 

                                  

 1. Haft problem med din sömn                ___     ___ 7. Försökt begå självmord           ___     
___                                          

 

 2. Upplevt allvarlig depression                   ___     ___        8. Haft hallucinationer        ___     
___ 

                     

 3. Upplevt allvarlig oro eller spänning       ___     ___         9. Tagit receptbelagd medicin för 

                                                                                                          något psykiatriskt problem       ___    
___ 

 4. Haft problem med att förstå,   

     koncentrera dig eller minnas                   ___    ___ 10. Haft anorexi, bulimi eller andra 

                                  ätstörningar         ___    
___ 

 5. Upplevt svårighet att kontrollera                                      

     våldsamt beteende                                   ___     ___           11. Allvarligt skadat dig själv        ___     
___ 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                0=Nej  
1=Ja 

 6. Upplevt allvarliga självmordstankar        ___    ___ 

  

                                                                                                   0=Nej  1=Ja                                                                                                   

 

P2. Hur många gånger har du gjort självmordsförsök?______  
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