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Sammanfattning 
Syftet med den enkätstudie som ligger till grund för denna uppsats var att ta reda på 

hur ungdomarna som kommer till Ungdomshälsan och Ungdomsmottagningarna i 

Västerbotten upplever sin fysiska och psykiska hälsa. Vidare hur deras förhållande 

till sina föräldrar och andra vuxna ser ut, hur deras alkoholvanor är och vad de anser 

vara viktigt för att de ska må bra. 

 

Besöken på ungdomsmottagningarna sker oftast med anledning av preventivmedels-

frågor, graviditetstest och liknande, medan de som besöker Ungdomshälsan till 

största delen vill prata om sin psykiska hälsa. 

 

En enkät delades ut till besökarna under hösten 2007. De resultat som kom fram är 

att många anger att de har dålig självkänsla och är nedstämda, deprimerade, har 

ångest/oro eller relationsproblem. Många ungdomar är också i riskzonen för att 

utveckla ett missbruk av alkohol. Resultatet av den öppna frågan i enkäten visar att 

åtskilliga ungdomar saknar trygghet, god kontakt med föräldrar och andra vuxna och 

att de längtar efter lugna och harmoniska relationer. 

 

En slutsats som kan dras är att det är viktigt att införliva hela familjen i samtalet med 

ungdomarna och att lyfta upp alkoholfrågan tydligare. Slutligen var det glädjande att 

alla ungdomar, utom två, tyckte att de blivit tagna på allvar och bemötta med respekt 

vid sina besök på ungdomsmottagningarna. 
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INLEDNING 

Psykiska problem har blivit vanligare bland ungdomar under de senaste två 

decennierna och aktuell forskning visar att unga människor mår allt sämre.  

I Statistiska centralbyrån, SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden, angavs att 

år 1989 hade 9 % av kvinnorna i åldern 16-24 år besvär av ängslan, oro eller ångest. 

Sexton år senare, år 2005, var det tre gånger fler, 30 %, som hade sådana problem.   

Ungdomar mellan 16-25 år har haft den sämsta utvecklingen när det gäller psykisk 

ohälsa, bland annat med sömnbesvär, oro och ont i magen. (Ungdomsstyrelsens 

skrifter 2007: 6) 

 

I Ungdomsstyrelsens analys framgår även att det finns många faktorer som påverkar 

ungdomarnas psykiska hälsa. Som till exempel hur deras livssituation ser ut och hur 

relationen med föräldrarna fungerar. Många ungdomar berättar om ångest, 

upplevelse av meningslöshet, ensamhet, besvikelse och sömnproblem. Vidare att en 

sjukdoms-period i övergången mellan skola och arbete kan drabba dem hårt, särskilt 

de med liten eller ingen arbetslivserfarenhet. De riskerar att bli utan arbete och 

saknar tillgång till försäkringssystemet. Att då drabbas av en fysisk sjukdom blir en 

ytterligare börda för dem. Det är vanligt att ungdomar som har problem under 

uppväxten ofta bär detta med sig genom livet (FOKUS 07). 

Ungdomarna i Umeåregionen 

De flesta gymnasieungdomar i Umeå mår ganska bra eller mycket bra. Endast några 

procent uppger att de mår mycket dåligt enligt kommunens 

Levnadsvaneundersökning LEVA 2007. Men det finns en anledning till oro när 

ungdomarnas svar analyseras. Då det gäller hälsobesvär uppger en relativt hög 

andel av ungdomarna att de har olika psykosomatiska besvär som till exempel 

huvudvärk, ont i magen, varje dag eller flera gånger i veckan. Flickorna är 

överrepresenterade och besvären har visat sig öka med stigande ålder. De som 

studerar känner sig stressade av skolarbetet dagligen (LEVA 2007). 

Föräldrakontakt 

LEVA 2007 visar även att de ungdomar som uppger att deras föräldrar visar ett 

engagemang har mindre besvär än de som saknar detta i relationerna med 
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föräldrarna. Likaså är det för dem som bor med någon av föräldrarna. De säger att 

de känner sig mindre stressade av skolarbetet än de som har eget boende. 

 

Två av tre ungdomar uppger att de kan prata med sin mamma om de bekymmer de 

har och två av fem att uppger att de kan prata med sin pappa. Fler pojkar än flickor 

kan prata med sin pappa. Det är större andel pojkar (10 %) än flickor (4 %) som helt 

saknar någon att prata med om de bekymmer de har (LEVA 2007). 

Övrig forskning   

Ungdomsenkäten i Fokus07, en enkätundersökning som riktade sig till ett 

representativt urval av unga och besvarades av 2900 personer i ålder 16-25 år, visar 

att den psykiska ohälsan har ökat för många ungdomar. De känner sig stressade 

och har ofta psykosomatiska symtom. Många mår dåligt på grund av att 

föräldrakontakten sviktar. De saknar vuxenstöd, har svårigheter att försörja sig och 

uttrycker starkt behov av varma och trygga relationer.  

 

Författarna skriver att nära relationer är betydelsefulla för ungdomar både när det 

gäller om de mår bra eller inte. Det handlar främst om alkoholproblem, bråk och 

misshandel i familjen och relationsproblem med flick- eller pojkvän, men även om 

skolsituationens stress och prestationskrav. En öppen och tillitsfull relation till 

familjen och vännerna är viktigt och att överhuvudtaget ha någon vuxen som de kan 

vända sig till. Värdefullt är det för ungdomarna att få flytta hemifrån och därigenom få 

ett eget liv. Men för vissa innebär det att de lämnar en förälder ensam och det kan 

skapa dåligt samvete. 

 

I SOU rapporten, ”Ungdomar, stress och psykisk ohälsa”, beskrivs att vissa 

ungdomarna tidigt börjar bryta sig loss från sina föräldrar och får ta mer ansvar för 

sig själva. Det är en naturlig process som sker gradvis. Idag bor många ungdomar 

kvar hemma trots relativt hög ålder på grund av ekonomiska och bostadsmässiga 

skäl. Tillgång till bostäder är viktigt med tanke på individens välfärd. Andelen 

ungdomar 21-25 år som etablerat sig på bostadsmarknaden har sjunkit kraftigt 

mellan åren 1990 och 2000 (SOU 2006:77). 
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Den Österikiske kommunikationsvetaren Watzlavick (1967) skriver att när en familj 

har svårigheter och det blir ett problem hos någon i familjen blir denne 

symtombärare och det påverkar hela familjen. Kommunikationen i familjen berörs 

och svårigheterna kommer lätt fram i känsliga situationer. Exempel på detta är hur 

man löser problem innan de växer och blir till ännu större problem. 

Familjemedlemmarna når inte fram till varandra och svårigheterna kvarstår, de gör 

mer av samma sak och ingen förändring sker. Watzlavick skriver att individen alltid 

är medlem i en familj eller något annat system.  

Anknytning 

Anknytningsperspektivet används idag alltmer för att värdera ungdomarnas 

föreställningar om närhet, trygghet och den relation de har med andra och hur de ser 

på sig själva (Havensköld, L Risholm & P Molander 2005).   
 

Upphovsman till anknytningsteorin är John Bowlby, en engelsk barnpsykiater och 

psykoanalytiker. Han betonade vikten av föräldrarnas betydelse och risken med för 

tidig separation. I boken Klinisk barnpsykologi (2003) beskriver författarna att barn 

som av sina föräldrar utsätts för bristande omsorg och inte får vara med om 

upplevelsen av närhet och beskydd riskerar att få brister i den känslomässiga och 

sociala utvecklingen. De kan bli otrygga och få svårigheter att våga prova på nya och 

främmande upplevelser.  

 

Däremot får de barn som fått en känslomässig relation och en bra anknytning till 

föräldern en trygg bas. Trygg bas är ett centralt begrepp inom anknytningsteorin och 

beskriver föräldrarnas omsorgsförmåga gentemot barnet. Det barn som växer upp 

och känner sig älskad har det lättare än andra barn att hantera svåra situationer 

senare i livet (Broberg A. Almqvist & A.Tjus,T. 2003). 

  

När någon växer upp med anknytningssvårigheter kan det yttra sig bland annat med 

problem som undvikande av fysisk kontakt, depressioner, panik- och narcissistiska 

symtom. Dessa ungdomar behöver hjälp med att stärka de egna resurserna och få 

uppleva att livet blir mer begripligt och hanterbart. I arbetet med ungdomar är det 

viktigt att uppnå allians med dem för att lyckas med behandlingen. Det är viktigt att 

visa en känslighet, empati och tolka deras signaler (Brisch, 1999). 
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Nätverksmöten 

När det finns en osäkerhet i ungdomsarbetet på vilket sätt som är det bästa att  

hantera en krissituation, är det bra att samla det nätverk som ungdomen har runt sig. 

Detta innebär att samla in de involverade och viktiga personerna som ungdomen vill 

ha med för att berätta om problemet och ta reda på vem eller vilka som kan hjälpa till 

och senare åter mötas i en arbetsgrupp för att ungdomen ska få stöd och hjälp. Man 

strävar efter att stödja individen och nätverkets resurser, speciellt om det finns brister 

i familjesystemet. Sociala nätverk är en beskrivning av personens sociala identitet 

och vilka relationer som finns med och hur de fungerar. Den bild som individen har 

om de olika sociala relationerna kallas det sociala nätverket och består av de som 

individen har kontakt med, hur denne själv upplever dem och vilka som i nätverket 

har kontakt med varandra. Nätverket består av fyra grupperingar, familjen, skolan 

eller arbetsplatsen, släkten, vänner och grannar. (Seikkula, 2004)  

Alkohol och ungdomar 

En samlad bedömning av ungdomars alkoholvanor, utifrån olika undersökningar, är 

att alkoholkonsumtionen under 1990-talet ökade i omfattning. För pojkar i årskurs 9, i 

Sverige, har emellertid en nedgång i totalkonsumtion och berusning inträtt under 

2000-talet.  En ökning av berusning och totalkonsumtion visar det sig finnas bland 

elever som går andra året på gymnasiet. Undersökningar visar de också att sedan 

2004 har det skett en ökning av alkoholkonsumtion främst bland pojkar medan 

flickornas ökning inte är lika tydlig. (FHI 2006, CAN 2007).  

 

I tidigare nämnd LEVA undersökning uppges att en allt större andel av eleverna på 

högstadiet och gymnasiet i Umeå kommun aldrig har druckit alkohol. Men 

undersökningen visar även att bland dem som har druckit alkohol är det fler idag 

som druckit sig rejält berusade (LEVA 2007). 

 

Motsvarande undersökning i Skellefteå visar också att alkoholanvändandet har 

minskat bland gymnasieeleverna. Då det gäller flickor och pojkars alkoholdrickande i 

Skellefteå så skiljer sig förhållandena något åt mellan könen. Flickor dricker i större 

utsträckning mer vin än pojkar. Då det gäller öldrickandet är det ingen skillnad 

mellan pojkar och flickor. En ökning finns bland dem som dricker starksprit, medan 
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den totala konsumtionen på alkoläsk/starkcider och öl har minskat något. 

(Förebygganderådets undersökning, 2007). 

 

I Fokus07 om i avsnittet om förebyggande arbete poängteras vikten av föräldrarnas 

roll och att det finns ett samband mellan uppväxtvillkor och olika risker som 

ungdomarna tar. Ungdomarnas dryckesvanor hör samman med den attityd 

föräldrarna har om de får dricka alkohol hemma innan de fyllt 18 år. (Fokus07, 

2007). 

 

I Ungdomsstyrelsens skrifter står att när ungdomarna är i behov av hjälp för drog- 

och alkoholproblem utgår de som står för hjälpinsatserna för det mesta från familje-

perspektivet. Föräldrarna är de viktigaste personerna för ungdomarna då det gäller 

stödet och att identifiera missbruket. Ett bra samarbete och stöd från dem ökar 

motivationen för ungdomen att komma från beroendet. Många ungdomar som har 

problem med sin psykiska hälsa, ångest, depression och tvångstankar använder 

alkohol för att lindra sina symtom. (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:14). 

 

Från LEVA undersökningen kan man även se att ungdomarnas dryckesbeteende 

tycks vara beroende av hur kontakten med föräldrarna är t ex om de intresserar sig 

för vilka kamrater de umgås med. Där föräldrarna är noga med att ta reda på vilka de 

umgås med är andelen icke-konsumenter högre. En ännu högre siffra bland icke-

konsumenter finns där föräldrarna i förväg vill ha kännedom vad deras ungdomar 

ska göra en utekväll.   

 

I Socionomen nr 2, 2008, skriver Maria Bohlin, psykiater och Pia Fogelberg, 

socionom, båda vid ungdomsmottagningen i Lund att de har träffat många ungdomar 

som har behov av samordnade insatser. Ett problem som visat sig är att de hamnar 

mellan stolarna i övergången från BUP och vuxenpsykiatrin. Inom primärvården, 

socialtjänsten, psykiatrin, och elevvården finns det ungdomar där behandlare 

uppmärksammat att insatserna är otillräckliga. I artikeln skriver författarna att det runt 

om i landet har satsats på olika verksamheter för att möta upp den ökade psykiska 

ohälsan bland ungdomar. Vissa har startat upp speciella ungdomspsykiatriska 

mottagningar som samverkar mellan barn-ungdoms psykiatri och vuxenpsykiatri. 
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Eller som i Umeå där man satsat bredare med flera olika enheter som samverkar på 

en och samma plats genom Ungdomshälsan (Socionomen nr 2, 2008).   

Ungdomshälsan  

Ungdomshälsan i Umeå har funnits sedan maj 2004. Där samarbetar personal från 

Socialtjänsten, Vuxenpsykiatrin, BUP, Primärvården, Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Gymnasiet och vuxenutbildningen/AMA för att öka effekten av 

behandlingen och tillgängligheten till de olika enheterna för att snabbare kunna 

hjälpa ungdomarna till en livssituation som de önskar. Kompetensen är bred och 

samverkan mellan dessa aktörer gör att ungdomarna får snabbare hjälp och hög 

kvalité på stödet som erbjuds. Betydelsefullt är att det är ett förebyggande arbete. 

Målgruppen är ungdomar i åldern 16-25 år. 

Ungdomsmottagningarna  

Ungdomsmottagningarna arbetar utifrån en helhetssyn på ungdomar där kroppslig, 

psykisk och social utveckling ingår. Där arbetar barnmorskor, psykologer och läkare. 

Yrkeskategorierna varierar mellan de 200 mottagningarna som finns i landet. De har 

det övergripande målet att arbeta med rådgivning i sex och samlevnadsfrågor och 

preventivmedelsrådgivning. Allt för att uppnå det övergripande målet som är att 

främja fysisk och psykisk hälsa och stärka identitetsutvecklingen så att de kan 

hantera sin sexualitet samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt 

överförbara sjukdomar.   

Ungdomsmottagningen skall ta emot alla unga kvinnor och män. Åldersgränsen är 

från 13 år och varierar något i landet då det gäller den övre gränsen, vanligen mellan 

23 och 25 år.  
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SYFTE 
Syftet med studien var att ta reda på hur det är med den psykiska och fysiska hälsan 

och alkoholvanorna hos de ungdomar som söker till Ungdomshälsan och 

Ungdomsmottagningarna i Västerbotten och vad de anser vara viktigt för att de ska 

må bra. 

METOD  
Under kalenderveckorna 40 och 41 år 2007 delades en enkät ut av personalen till 

ungdomarna efter avslutat besök vid Ungdomshälsan eller vid någon av 

Ungdomsmottagningarna i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Alla behandlare 

informerades om enkätstudien och att de skulle lämna enkäten till alla ungdomar 

som kom till Ungdomshälsan och Ungdomsmottagningarna under de 14 dagar som 

undersökningen skulle pågå. Enkäten delades ut konsekutivt, dvs. löpande till alla 

ungdomar som kom till någon av mottagningarna. Ungdomarna besvarade enkäten 

enskilt och anonymt. Enkäten stoppades efter svarandet i en sluten svarslåda. 

Enkäten innehöll frågor om kön och ålder, kontaktanledning, boende, sysselsättning, 

kontakten med föräldrar, alkoholvanor, droger och tobak och den psykiska och 

fysiska hälsan ( Bilaga 1). 

 

Utifrån syftet med aktuell uppsats har några av frågorna valts ut för analys. Det var 

frågorna om ungdomarnas förhållande till sina föräldrar eller andra vuxna, deras 

psykiska och fysiska hälsa och alkoholvanorna. Jag valde ut dessa frågor då de 

intresserar mig mest och var de frågor jag var mest nyfiken att få svar på. Dessa 

frågor kompletterades med en fördjupningsfråga där det inte fanns något fasta 

svarsalternativ. Den öppna frågan löd: Vad tycker du är viktigast för att du ska må 

bra? 

 

I enkäten finns det även med ett väl etablerat screeningsinstrument vid namn, 

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identifikation Test), som är avsett att identifiera 

personer med riskabla och/eller skadliga alkoholvanor (Babor et al., 1992, Bergman 

et al., 1998). 
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Kvantitativa data har bearbetats statistiskt i SPSS med Pearsons chi-2 test för 

signifikans. Den öppna frågan har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Meningsbärande enheter kodades och abstraherades till fyra kategorier (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). För att gruppera in den öppna frågan till några specifika 

kategorier fokuserade jag mig på innehållet, som har formulerats för att kunna visa 

det i en resultatpresentation. Texten lästes igenom upprepade gånger för att kunna 

få fram en helhet. Relevant information plockades ut och det oftast förekommande 

kommentarerna delades in i fyra olika kategorier som återspeglade budskapet. 

 

Enkäten gjordes i samarbete med FoUU - staben, VLL Västerbottens läns Landsting. 

Resultaten från flertalet frågor finns sammanställda i en FoUU - rapport (VLL, 2008). 

Bortfallsanalys  

Totalt 351 enkäter besvarades vilket räknat utifrån antal registrerade besök dessa 

veckor ger en svarsfrekvens på 52 % med en ojämn svarsfrekvens från de olika 

mottagningarna.Enligt personalen var den vanligaste orsaken till att ungdomar inte 

fyllde i enkäten att de inte hade tid. Ett antal ungdomar fick inte enkäten då den 

glömdes bort eller prioriterades bort av personalen. Några lämnade blanketten i 

”lådan” utan att fylla i den. I bortfallet ingår även ett tiotal enkäter som lämnades i 

enkätlådan ofullständigt ifyllda.  

 

Det ser inte ut att finnas någon systematik såtillvida att vissa grupper undvikit att 

svara, enligt personalen på Ungdomshälsan och Ungdomsmottagningarna. 

Svarandegruppen kan därför anses representativ för de ungdomar som besöker 

dessa enheter. 

Etiska överväganden 

En skriftlig information fanns med som försättsblad på enkäten där det informerades 

varför undersökningen gjordes, att den var frivillig och att inga personuppgifter skulle 

fyllas i. Där fanns även en e-postadress och ett telefonnummer dit ungdomarna 

kunde vända sig om de hade frågor angående enkäten. Då inga personuppgifter på 

deltagarna samlades in så blev enkätsvaren anonyma. Ungdomarna placerade 

själva enkäten i en speciell sluten låda. De blev muntligt informerade om att de 

kunde avböja att besvara enkäten som var helt frivillig. 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras först i ett antal diagram med kommenterande text. Därefter 

följer resultatet av ungdomarnas svar på den öppna frågan ”Vad tycker du är viktigt 

för att du ska må bra”? 

Ungdomarnas kön och ålder 

Nedanstående tabell visar att 351 enkäter ingår i den här analysen och resultat-

redovisningen. Totalt besvarades enkäten av 307 kvinnor (87,5 %) och 44 män (12,5 

%). Könsfördelningen var likartad vid Ungdomsmottagningarna i de tre områdena 

med en könsfördelning på 9:1. Fler unga män söker sig till Ungdomshälsan. Här är 

fördelning mellan könen 7:3 (diagram1). 

 

Procentuell könsfördelning av deltagare i enkätundersökningen, i hela länet, 
Ungdomshälsan, och de tre Ungdomsmottagningarna ( N =351)  
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Diagram 1 

 

Medelåldern i den totala gruppen var 18,8 år med ett spann från 13-26 år. På 

Ungdomsmottagningarna var medelåldern 18,5 år och på Ungdomshälsan tre år 

äldre, 21,2 år. De manliga sökande var signifikant äldre än kvinnorna; i snitt 20,4 år 

jämfört med 18,6 år ( p=.000). (Se diagram 2 nedan). 
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Procentuell fördelning utifrån åldersgrupp och kön. 
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Diagram 2 

Kontaktanledning 

I enkäten fanns nio alternativ till kontaktanledning: preventivmedel, graviditetstest, 

test av könssjukdom, nedstämdhet/depression, relationsproblem, sömnstörningar, 

social fobi, oro/ångest samt oro för sjukdom. Utöver det fanns även möjlighet att 

välja det öppna svarsalternativet ”Annan orsak”. Tre ungdomar uppgav ingen 

kontaktanledning alls, medan många valde att ange fler än ett alternativ. Då 

kontaktanledningarna så tydligt grupperar sig presenteras de nedan i tre grupper 

(diagram 3). 

 

Den första och största omfattar besök för preventivmedel, graviditetstest och test för 

könssjukdom. Den andra omfattar kontaktanledningarna nedstämdhet/depression, 

ångest/oro, relationsproblem, sömnstörningar och socialfobi. Den tredje fångar 

kontaktanledningarna oro för sjukdom och/eller ”annat”. Noteras kan att få hade 

markerat kontaktanledningarna sömnstörningar eller social fobi; endast 4 % vardera.  

 

Procentuell fördelning av kontaktanledning – grupperad i tre grupper (N=348) 
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Diagram 3 
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Procenttalet överstiger 100 eftersom 57 personer återfinns i två av staplarna, och 

fyra personer har angett ett mycket stort antal kontaktanledningar och återfinns 

därför i alla tre staplarna. Unga män sökte för framför allt för test av könssjukdom, 

nedstämdhet/depression, ångest och oro för sjukdom.  Unga kvinnor sökte främst för 

preventivmedel, test av könssjukdom samt graviditetstest. 

 

Inom Ungdomshälsan sökte ingen för de förstnämnda orsakerna (preventivmedel, 

graviditetstest och/eller test för könssjukdom) utan deras orsaker till besöket 

återfinns huvudsakligen i mittersta gruppen med psykiatrisk problematik (87 %, 

n=41).  14 personer inom Ungdomshälsan hade uppgett oro för sjukdom eller annan 

orsak (30 %).  

Boende 

Siffrorna visar en skillnad mellan de som besöker Ungdomshälsan och de som 

besöker Ungdomsmottagningarna. De som besöker Ungdomshälsan är äldre och 

har i större grad flyttat hemifrån, bor själva eller lever i samboförhållande.  

 

Drygt hälften av ungdomarna som besökte Ungdomsmottagningarna bodde hemma 

hos sina föräldrar. En naturlig förklaring är att de är ca tre år yngre än de som hade 

annan boendeform (17,3 år vs 20.3 år, p=.000). 

 
Procentuell fördelning av boende mellan ungdomshälsan och 
Ungdomsmottagningarna 
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Alkoholvanor 

Andelen ungdomar med riskbruk och/eller missbruk/beroende 

AUDIT-formuläret besvarades av 344 ungdomar totalt (301 unga kvinnor 43 unga 

män). Av dessa överskred sammanlagt två av tre skärningspunkterna för ett 

riskbruk, 62 % av unga kvinnor och 64 % av unga män (6 respektive 8 poäng, eller 

mer på AUDIT). 

 

En påtaglig missbruksproblematik bejakades av 13 % av unga kvinnor och 19 % av 

unga män (14 respektive 16 poäng, eller mer på AUDIT). 

 

Bland dem som kom över skärningspunkten för riskbruk, var det också relativt 

många som kom över den övre skärningspunkten för riskbruk som indikerar 

påtagliga problem. Var femte ung man och var åttonde ung kvinna har i denna 

undersökning en alkoholkonsumtion i den storleken att de troligen också uppfyller 

kriterierna för en missbruks- eller beroendediagnos (diagram 5). 

 

Procentuell andel personer med riskabla/skadliga alkoholvanor, uppdelat 
på  kön och svårighetsgrad.  

Diagram 5 
 

Det fanns inga statistiska säkerställda skillnader mellan könen, vare sig avseende 

andelen med ett riskbruk eller med ett mer påtagligt missbruk, d v s med de högre 

skärningspunkterna i AUDIT. Däremot är det en hög andel som har ett riskbruk. 

Oroväckande att endast 6 % de unga kvinnorna inte dricker.   

6

32

49

13
19 17

45

19

0

10

20

30

40

50

Unga kvinnor Unga män

Dricker ej
Inget riskbruk
Riskbruk
Missbruk / beroende



13 

 

 

Skillnader i alkoholvanor 

Det finns vissa skillnader beträffande andelen ungdomar med riskabla/skadliga 

alkoholvanor, dels mellan Ungdomshälsan och Ungdomsmottagningarna och dels 

inom länet. Andelen med riskbruk/missbruk är lägre inom Ungdomshälsan än inom 

Ungdomsmottagningarna. Bland Ungdomshälsans 46 svarande kom 51 % av de 

unga kvinnorna och 29 % av de unga männen killarna över skärningspunkterna på 

AUDIT. 

 

Med Ungdomshälsan borträknad och Ungdomsmottagningarnas 297 svarande i en 

grupp för sig kvarstod andelen med riskbruk/missbruk bland de unga kvinnorna på 

63 % medan andelen unga män steg till 82 %.  

 

I nedanstående diagram (diagram 6) redovisas andelen sökande med 

riskbruk/missbruk vid Ungdomsmottagningarna dels totalt och dels i procentandel 

per ort. 

 

Procentuella andelar ungdomar med riskbruk/missbruk vid 
Ungdomsmottagningarna. Totalt och per område, uppdelat i kön (N = 297) 

Diagram 6 
 

Det bör i detta sammanhang påpekas att andelen unga män som fyllt i AUDIT var 

låg (totalt 42), vilket medför att procentandelarna för deras del är osäkrare än de för 

de unga kvinnorna som är fler. (totalt 301). 
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Hur ungdomarna skattar sin fysiska och psykiska hälsa 

På en femgradig skala ombads ungdomarna att skatta sin fysiska respektive sin 

psykiska hälsa, där 1 representerade mycket dåligt och 5 mycket bra. 

 

Beträffande den fysiska hälsan markerade majoriteten en trea eller fyra. På dessa 

nivåer återfinns 75 % av de unga kvinnorna och 71 % av de unga männen. ”Mycket 

bra” hade markerats av 17 % av kvinnorna och 15 % av männen och endast 1 % 

totalt hade valt alternativet ”mycket dåligt”. Medelvärdet för kvinnor var 3, 7, och för 

män 3, 4  (p=.142).   

 
Procentell fördelning hur de skattar sin fysiska hälsa  

Diagram 7 
 

Variationen var något större beträffande den psykiska hälsan. Det finns ett mycket 

starkt samband mellan hur man skattar sin fysiska och psykiska hälsa, så till vida att 

de som skattar sin fysiska hälsa god, också i mycket hög utsträckning skattar sin 

psykiska hälsa god. Till exempel har 50 av de 55 ungdomar som skattade sin fysiska 

hälsa som mycket bra skattat sin psykiska som bra eller mycket bra. 

 

De ungdomar som besökte Ungdomsmottagningarna skattade sin fysiska hälsa till  

3,7 på en fem gradig skala och sin psykiska hälsa till 3,6. I en jämförelse mellan 

Ungdomshälsan och Ungdomsmottagningarna skattade ungdomarna på 

Ungdomshälsan inte oväntat signifikant lägre både sin fysiska och psykisk hälsa, 

jämfört med de ungdomar som besökte ungdomsmottagningarna. De ungdomar som 

besökte Ungdomshälsan skattade sin fysiska hälsa i snitt till 3,2 och sin psykiska 
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hälsa i snitt till 2,5. Detta överensstämmer väl med att till Ungdomshälsan kommer 

framför allt de som behöver tala med någon om sin livssituation.   

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av riskbruk 

Inom Ungdomsmottagningarna kunde man se att de ungdomar som hade ett 

riskbruk/skadligt bruk av alkohol skattade både sin fysiska och sin psykiska hälsa 

lägre än dem utan ett riskbruk. När det gäller riskbruk/missbruk och fysisk hälsa 

skattade de sin hälsa lägre  3,6 än de som inte har något riskbruk 3,9. Liknande 

förhållande blir det i skattningen av den psykiska hälsan. Medelvärdet var 3,5 för 

dem som hade ett riskbruk/missbruk mot 3,8 för dem som inte hade något riskbruk. 

(Här gäller även den femgradiga skalan där 1 är sämst hälsa och 5 är god hälsa.) 

Kontakt med föräldrar 

Ungdomarna ombads att markera den siffra som bäst motsvarade den kontakt de 

hade med sin mamma. Där 1 representerade Dålig kontakt och 5 var Mycket bra 

kontakt. I nedanstående diagram i stapel 1 finns de som valt alternativ 1 och 2, i 

stapel 2 finns alternativ 3 och i stapel 3 finns både alternativ 4 och 5 (Se bilaga 1).  

 

Kontakt med modern för unga kvinnor, unga män och totalt. (procent) 

Diagram 8 
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Kontakt med fadern för unga kvinnor, unga män och totalt. (procent) 

Diagram 9 
 

Huvuddelen av de svarande (73 %) uppgav sig ha en bra eller mycket bra kontakt 

med sin mamma. Endast 5 % hade valt alternativet mycket dålig kontakt med 

mamma.  Motsvarande hade 15 % svarat att de hade mycket dålig kontakt med 

pappa. Dessa båda procentandelar utgörs totalt av 59 ungdomar och de 

sammanfaller med nio, det vill säga, nio ungdomar som hade mycket dålig kontakt 

med både sin far och mor. 

 

Unga män hade i större utsträckning än de unga kvinnorna uppgett sig ha dålig 

kontakt med föräldrarna. Det finns även en skillnad mellan Ungdomshälsan och 

Ungdomsmottagningarna, där UH´s unga män i högre utsträckning uppgav sig ha en 

dålig/mycket dålig kontakt med sin far, än de unga män som besökte 

Ungdomsmottagningarna (47 % vs 30 %, p=.052). 

 

En dålig kontakt med en av föräldrarna kunde i viss mån kompenseras av bättre 

kontakt med den andre föräldern. Till exempel hade 58 stycken av de 110 ungdomar 

som uppgav sig ha en dålig/mycket dålig kontakt med sin far, en bra/mycket bra 

kontakt med sin mor. Omvänt hade 10 av de 38 som uppgav sig ha en dålig/mycket 

dålig bra kontakt med sin mor, en bra/mycket bra kontakt med sin far.  

 

Det kan på gruppnivå inte ses något samband mellan kontakten med föräldrarna och 

ett riskbruk av alkohol. Men bland de flickor som hade ett mer påtagligt missbruk av 

alkohol (14 poäng eller mer på AUDIT) hade procentuellt fler en dålig kontakt med 

sin pappa än övriga flickor (p= .039). Motsvarande mönster kan inte ses bland 

pojkarna, vilket kan förklaras av att de var så få i denna undersökning. 
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Andra viktiga vuxna 

60 % har kontakt med andra viktiga vuxna (62 % av de unga kvinnorna och 49 % av 

de unga männen). Även om det framför all är de som har en bra kontakt med sina 

föräldrar som också har tillgång till andra viktiga vuxna personer så har också cirka 

hälften av de med dålig föräldrakontakt tillgång till andra viktiga vuxna.  

 

Av de 38 ungdomar med dålig/mycket dålig kontakt med modern hade 53 % andra 

viktiga vuxna. Motsvarande siffra bland de 110 som hade en dålig kontakt med 

fadern är 50 %.  

 

Mor och far föräldrar, fanns ofta som svarsalternativ. Fostermamma, fosterfamilj, en 

nära vän till familjen, stora syster, moster, pojkvän och bror, psykologen, min sambo 

och hans mamma, min pojkväns föräldrar var några andra exempel på deras viktiga 

vuxna.  

Resultat från den öppna frågan 

Den avslutande frågan löd: Vad tycker du är viktigt för att du ska må bra? 

Svaren studerades, sammanställdes och grupperades utifrån skillnader och likheter 

till fyra olika kategorier. ”Goda relationer med nära och kära”, ”Min psykiska hälsa, 

att vara i god form”, ”Att ha god självkänsla”, och ”Att inte känna sig stressad och 

orolig”. 

 

Några svar var svåra att placera in i någon kategori och har därför plockats bort. 

Exempel på sådana svar var t ex ”Mer sex och mer droger” och ”Att solen skiner”, 

Fem svarade att de ”inte visste” eller hade ”Ingen aning”, ”Att allt i livet rullar på”. 

Goda relationer med nära och kära 

Goda relationer med sina föräldrar, släktingar och vänner det är det som dominerar i 

den öppna frågan. Det som fanns att utläsa inom ramen för denna rubrik var att de 

uppskattar att vara tillsammans med kompisar som bryr sig och att ha vänner som 

stöttar. De uppger som viktigast att de vill ha det tryggt och lugnt hemma, att få bli 

respekterade, accepterade som de är och att de ska få vistas i en lugn miljö. De 
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uttrycker en önskan om att ha någon att prata med och att de ska trivas med det de 

håller på med då det gäller skola eller arbete.   

 

”Bra relationer till familjen, vänner, att klara av vardagen och känna mig trygg” 

 

”Kärlek, rutiner och en känsla av mening i mitt liv, vänner och trygghet” 

Den psykiska hälsan och att vara i god form  

Återkommande svar i denna kategori var t ex att må bra psykiskt, att få träna 

regelbundet och att vara i god form. Stor betydelse var också att äta bra mat, sova 

gott och ha positiva tankar. Det är viktigt för ungdomarna att känna sig lika mycket 

värda som andra och att de känner att de får vara sig själva. De vill kunna skratta 

och att ha roligt och umgås med sina vänner. De vill ha fritid, få tid till att ”slappa” 

och ha någon som stöder dem. 

 

”Min psykiska hälsa och att vara i god form” 

 

”Att kunna skratta och ha roligt” 

 

”Att jag får äta och träna bra men även få umgås med de människor jag tycker om” 

Att ha god självkänsla 

Att ha bra självkänsla och kunna hantera olika svåra situationer, att vara nöjd och 

trivas med sig själv och att lära sig att sätta mer värde på sig själv är centralt under 

denna kategori. Tryggheten och välbefinnandet återkommer ofta och även att inte 

låta sig påverkas av andra, att duga som den man är andra typiska svar. 

  

”Att jag gör det jag vill och känner för och att inte andra påverkar mina beslut i livet 

som kan få oanade konsekvenser för mig”. 

 

”Att min själskänsla är bra och att folk runtomkring bryr sig”. 



19 

 

 

Slippa stress och oro 

Oron, kraven och stressen för skolan återkommer och de önskar rimliga   

förväntningar och att det ska finna tid att kunna koppla av. En lugn tillvaro och att 

hinna med mer än att plugga. 

 

”Mindre krav och stress, att slippa stressa igenom dagarna för att tiden 

inte finns till för alla måsten man ska göra”. 

 

”Att stress och ångestmonstret i mitt liv ska minska” 

 

”Att jag får känna lugnet och inte vara stressad” 

 

”Noll oro, 100 % nöje” 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur ungdomarna som kommer till 

Ungdomsmottagningar och Ungdomshälsan i Västerbotten mår. Jag kommer i slutet 

i diskussionen lyfta fram några aspekter som jag tycker är viktigt att tänka på i 

arbetet med ungdomar. Vad man kan se av ungdomarnas enkätsvar är att en 

påfallande hög andel av de ungdomar som kommer till ”mottagningarna” dricker 

mycket alkohol. Att så många hamnade i riskzonen är en viktig väckarklocka för oss 

som arbetar med ungdomar. 

 

De visar sig att de flesta har bra kontakt med sina föräldrar och de som har bra 

kontakt med sina föräldrar verkar även ha andra vuxna att prata med. Vad som 

kommer fram i enkätsvaren är att de som har dålig kontakt med sin mor har oftast 

bra kontakt med fadern. Likaså om kontakten är sämre med fadern så kompenseras 

den med att kontakten med modern är bättre. 

 

Stor del av ungdomarna som hade dålig kontakt med modern, hade tillgång till andra 

vuxna. Andelen som hade motsvarande kontakt med sin far var något lägre. Att de 

killar som kom till Ungdomshälsan hade sämre kontakt med sin far än de som 

besökte Ungdomsmottagningarna kan bero på att de är lite äldre än de som kom till 
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Ungdomsmottagningen. Kanske blir kontakten sämre för dem som till exempel flyttat 

hemifrån, eller så kan flytten vara den bidragande orsaken. Frågor som är svåra att 

få svar på i denna undersökning. 

 

Innan Ungdomshälsan öppnade var det svårare för ungdomar i Umeå att i ett tidigt 

skede få hjälp. Mina erfarenheter är att de skickades runt mellan olika verksamheter 

och de upplevde att de inte var välkomna någonstans. Lång tid utan att få känna 

någon påtaglig förändring eller att något var på gång gjorde att de ofta gav upp och 

började må allt sämre. Den samverkan som finns på Ungdomshälsan gör att de 

snabbare kommer ur sin dåliga livssituation.  

 

Ungdomar som inte får sina behov tillgodosedda i familjer med relationsproblem och 

i sin omgivning hamnar ofta i svårigheter. Det finns höga ideal idag hur allt ska vara 

eller borde vara och åtskilliga har svårt att leva upp till dem. Det framkommer i de 

samtal som förekommer på ”mottagningarna”. De ska se ut på ett visst sätt, vara 

smala, vältränade, duktiga och försörja sig men de stöter på många problem på 

vägen. Dåliga relationer med sina föräldrar, ingen som stöttar, svårt att få jobb och 

de som studerar känner sig ofta stressade av kravet på att lyckas med studierna. Då 

det gäller de ungdomar som svarat på enkäten och uppgett att de inte har bra 

kontakt med sina föräldrar är det svårt att veta varför de upplever den dålig. Bowlby 

(Klinisk barnpsykologi 2003) visar på vikten av föräldrarnas insiktsfulla sätt att möta 

sina barn. Det är betydelsefullt för hur de senare i livet ska klara av samspelet med 

andra personer och att de ska få tilltro till sig själv.  

 

En viktig fråga i undersökningen gällde ungdomars alkoholvanor. Enkätsvaren tyder 

på att ungdomarna som kommer till mottagningarna har ett större alkoholintag än 

vad vi har kunnat föreställa oss. Att den psykiska hälsan är sämre för de ungdomar 

som har för hög alkoholkonsumtion framkommer tydligt och är inte någon 

överraskning. 

 

De flesta ser inte farorna med deras egen ökade alkoholkonsumtion och behöver bli 

uppmärksammade på detta, till exempel med hjälp av AUDIT eller att de beskriver 

sina dryckesmönster.  
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Förebyggande insatser är viktiga och det kan variera hur de ser ut. Att få uppleva en 

trygg och stimulerande hemmiljö, att ha bra med vänner och att ha andra vuxna som 

är bra förebilder är en viktig ingrediens i ungdomarnas tillvaro. De ska gå ut i världen 

med ett gott självförtroende, försvara sina egna personliga rättigheter och ha 

förmågan att ge uttryck för sina känslor och tankar. De bör kunna känna att de har 

ett värde i sig själv och ha en god självkänsla. Det underlättar om de har självtillit, att 

de fått uppmuntran hemifrån och därigenom fått känslan att de duger så att 

självinsikten gör att kan vara sig själva.  

 

Min erfarenhet av arbetet på Ungdomshälsan är att det är mycket värdefullt att möta 

hela familjen för att få en gemensam bild av situationen. Det kan vara svårt att få en 

helhetsbild om hur relationerna i familjen fungerar om man inte träffar hela familjen.   

Där kommer det betydelsefulla arbetet in, vårt arbete med familjen, där vi kan hjälpa 

ungdomarna att försöka hitta andra lösningar än de redan provat på och fastnat i. 

 

I samtalen med ungdomarna och deras familjer är det viktigt att etablera och 

återetablera möjligheten till en dialog i familjen och om möjligt ta reda på hur 

påverkade deras föräldrar är i sin tur av sin uppväxt. I dessa samtal kan man 

upptäcka om föräldrarna har en tung börda av besvikelse som de mer eller mindre 

omedvetet överför på sina barn. Att återetablera en dialog med föräldrarna är 

nödvändigt och skapandet av en trygg bas behövs där det kan tillåtas 

konfrontationer. Det är även viktigt att, som Watzlavick (1967) betonar, försöka 

hjälpa familjen att lösa problem på nya sätt. De kan under lång tid ha gjort försök att 

lösa vissa återkommande konflikter, men alltid på samma sätt, alltid enligt samma 

mönster. 

 

Genom Ungdomsmottagningarna och Ungdomshälsan, som finns i Umeå, och nu 

även i Skellefteå sedan en kort tid tillbaka, får ungdomarna tillgång till en stödjande 

verksamhet där de snabbare kan få hjälp i en svår livssituation. Mycket av detta 

arbete är förebyggande då ungdomarna får en adekvat och bred hjälp, de slipper må 

dåligt under lång tid, något som bara blir svårare att reparera senare i livet. Vad som 
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är den viktigaste delen i ungdomarnas uppväxt men som en del vi möter saknar, är 

den viktiga anknytningen som de ska ha fått från sina föräldrar.  

 

En skyddande faktor, när föräldrarna av något skäl sviktar allvarligt i sin förmåga, är 

förekomsten av någon annan vuxen som finns till för dem. En farmor, farbror, 

dagmamma, granne, lärare eller annan vuxen kan betyda mycket för en orolig själ.  

Lojaliteten mot föräldrarna är ofta det som hindrar barn från att söka hjälp hos andra, 

barnet vill inte ”lämna ut” eller ”ange” föräldrarna. Därför är det så viktigt att vuxna 

utanför familjen kan se sig som en självständig positiv kraft och stötta barnet utan att 

sätta barnets lojalitet mot föräldrarna på prov. Det som är bra för alla barn är extra 

bra för barn från psykosociala riskmiljöer. 

Egna reflektioner 

Under mina fyra år på Ungdomshälsan i Umeå har jag mött många ungdomar med 

varierande problem. De problem jag upplevt som återkommer ofta är av naturliga 

skäl deras psykiskt dåliga mående med varierande orsaker och samband.  

 

Dagens stora utbud av alkohol blir till en självklar del i ungdomarnas sociala 

sammanhang. Den finns med som en naturlig ingrediens i många situationer, när 

ungdomarna ska fira något, laga mat tillsammans, städa och liknande. De använder 

alkohol för att kunna slappna av efter skolan eller arbetet och även för att de mår 

dåligt. Ungdomar idag har många olika projekt på gång samtidigt och har svårt att 

släppa på kraven. De ärver även mönster från sina föräldrar, gör som de har gjort 

under deras uppväxt. Det gäller för oss som arbetar med ungdomarna att vara 

lyhörda, att vi vågar ställa frågor om hur de har det för att få reda på om det finns ett 

missbruk och ta reda på hur de har det hemma, med kompisar och i skolan. 

 

I den här undersökningen har jag av omfångsmässiga skäl valt bort några 

intressanta funderingar om orsaker till varför de kommer till Ungdomshälsan och 

Ungdomsmottagningarna. Det är bra att fler frågor än de som jag tagit med 

analyseras och rapporteras ut till ”mottagningarna”. Det kommer att komplettera den 

här undersökningen och ge oss fler uppslag om vad vi som jobbar med ungdomar 

bör tänka på i vårt fortsatta arbete. 



23 

 

 

 

Det är viktigt att tänka på att ungdomarna i den här studien sannolikt kan vara en 

selekterad grupp. Det är troligt att om jag gjort enkätstudien på en skola eller 

idrottsanläggning skulle svaren ha varit annorlunda. 
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”Familj som bryr sig och vänner som stöttar, 

tyvärr så har jag inget av dem”. 

 

 

”Träna mycket och ha bra självförtroende, tänka på vad man 

äter och dricker. Leva sunt, med lite gott. 

Känna sig älskad av vänner och familj. 

Att känna sig älskad betyder mest”. 

 

 

”Ha bra självförtroende och kunna hantera 

olika svåra situationer på ett bra sätt”. 

 

 

”Noll oro och 100 % nöje” 
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Förkortningar och förklaringar  

N = Hela gruppen, n = En del  av gruppen 

Riskbruk= I riskzonen för att utveckla ett missbruk. 

Beroende= Stark längtan efter drogen, svårigheter att kontrollera intaget, fortsatt 

användning trots skadliga effekter, prioritering av substansanvändning högre än 

andra aktiviteter och förpliktelser samt ökad tolerans och ibland fysisk abstinens. 
Missbruk = Bland annat upprepat substansbruk som leder till att individen 

misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter i arbetet eller i hemmet. Substansbruk i 

situationer där det kan medföra risker som; risk att bli arresterad, stört beteende, 

slagsmål, gräl och 

bilkörning med droger i kroppen. (Johansson, K B Wirbing, 1999, 2007) 
 

LEVA undersökning, är ett samarbetsprojekt mellan i skol- och fritidsförvaltningar, 

socialtjänsten och Umeå kommun, kranskommuner samt landstinget. Det är en 

Webbaserad enkät sedan 2004 som vänder sig till grundskolor och gymnasieskolor i 

Umeå, Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling. Syftet med LEVA är 

bl.a. att få kunskap om ungdomars levnadsvanor och livsvillkor i Umeåregionen. 
www.umeå.se 
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Tack 
Jag vill framföra ett stort och varmt tack till min handledare Annika Nordström som 

bidragit med värdefull handledning, goda råd och synpunkter samt uppmuntrat mig 

när jag pendlat mellan hopp och förtvivlan.  Även ett tack till personalen på 

Ungdomshälsan och Ungdomsmottagningarna som hjälpte till att dela ut enkäten till 

ungdomarna. Till sist ett tack till alla ungdomar som besvarade enkäten. 

 



 
ENKÄT 

 
 
 
 
Inom Ungdomshälsan och Ungdomsmottagningarna i Västerbotten vill vi veta mer om våra 
besökares livssituation för att på bästa sätt kunna bemöta ungdomar. Denna enkät, är ett led i 
detta arbete och innehåller frågor om din sociala situation, dina alkohol- och drogvanor och 
hur du själv ser på din hälsa.  
 
Under de två första veckorna i oktober kommer enkäten att ges till alla ungdomar som 
besöker någon av mottagningarna i Umeå, Lycksele och Skellefteå. 
  
Dina svar är helt anonyma och svaren kommer att redovisas i grupper.  
Du ska således inte skriva ditt namn eller födelsenummer på enkäten. 
 
Det är helt frivilligt att vara med i undersökningen, men vi hoppas att så många som möjligt 
vill delta. Era svar är viktiga för oss i vårt fortsatta arbete för att förbättra vårt arbete med 
ungdomar.  
  
  
Enkäten lämnas efter ifyllandet i svarslådan!  
 
 
Har du frågor eller kommentarer angående enkäten kan du vända dig till Eva Ragnarsson, 
Ungdomshälsan i Umeå, på tfn: 090 – 7856552  eller via mail: eva.ragnarsson@vll.se 
 
 

Tack för din medverkan! 
 

 

 
 
 
 

 



Bakgrund 
 

 

□ Tjej                 □ Kille                 Hur gammal är du?  ………..……år 

 

Vad är orsaken till ditt besök? Om det är av flera orsaker, rangordna från 1 till 3 (där 1 är 
viktigaste orsaken) 
 

□ Preventivmedel 

□ Graviditetstest 

□ Test för könssjukdom 

□ Nedstämd, deprimerad 
 

□ Relationsproblem 

□ Sömnstöringar 

□ Social fobi 

□ Ångest/oro 
 

□ Oro för sjukdom 

□ Annat, vad?  
 
_______________________ 
 

 
 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 
 

□ Arbetar 

□ Studerar 

□ Praktiserar 

□ Arbetssökande 

□ Sjukskriven 

□ Annat, vad?  

________________ 

 
 

Hur bor du? 
 

□ Hos förälder/föräldrar 

□ Med partner 

□ I studentrum/elevhem 

□ I egen lägenhet 

□ Hos kompisar 

□ I kollektiv 
 

□ Annat, vad?  
_______________________ 
 

 
 

Har du bra kontakt med din mamma? Kryssa över den siffra som bäst motsvarar din kontakt 
med din mamma. 
 

 - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  
 

    Dålig kontakt                                                                                                    Mycket bra kontakt 
 

 
Har du bra kontakt med din pappa? Kryssa över den siffra som bäst motsvarar din kontakt med 
din pappa. 
 

 - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  
 

    Dålig kontakt                                                                                                    Mycket bra kontakt 
 

 

Finns det några andra vuxna personer som är viktiga för dig? 

□ Nej        □ Ja, i så fall vilka? ____________________________________________                        
 

 

 



Här följer ett antal frågor om Dina drogvanor: 
 

 
Har du någon gång TESTAT någon/några av följande droger? 
 

□ Cannabis/Hasch 

□ Amfetamin/Ecstasy 

□ Heroin 

□ GHB 

□ Anabola steroider 

□ Värktabletter i drogsyfte 

□ Bensodiazepiner 

□ Annat, vad ………………………. 

□ Nej 

 
 

ANVÄNDER du någon/några av följande droger? 
 

□ Cannabis/Hasch 

□ Amfetamin/Ecstasy 

□ Heroin 

□ GHB 

□ Anabola steroider 

□ Värktabletter i drogsyfte 

□ Bensodiazepiner 

□ Annat, vad ………………………. 

□ Nej 

 
 
Här följer ett antal frågor om tobak: 
 
 
Snusar du? 

□ Ja, en snusdosa räcker ca …….. dag/ar                        □ Nej 
 
Om du svarat ja på frågan ovan, skulle du vilja sluta snusa? 

□ Ja                                 □ Nej 

 
Röker du? 

□ Ja, ca …….. cigaretter/dag                   □ Ja, feströker                        □ Nej 
 
Om du svarat ja på frågan ovan, skulle du vilja sluta röka? 

□ Ja                                 □ Nej 

 
Här följer några frågor om sex: 
 

      Har du haft någon könssjukdom?            □ Ja                □ Nej 
 

      Är du orolig över att smittas av en könssjukdom?           □ Ja                □ Nej 



 
Har det hänt att du eller den du haft sex/samlag med varit påverkad av alkohol i samband med 
sex/samlag? 
 
DU 

□ Nej 

□ Ja, men ej berusad 

□ Ja, något berusad 

□ Ja, och var mycket berusad 

DIN PARTNER 

□ Nej 

□ Ja, men ej berusad 

□ Ja, något berusad 

□ Ja, och var mycket berusad  

 
Har det hänt att du eller den du haft sex/samlag med varit påverkad av andra droger i samband 
med sex/samlag? 
 
DU 

□ Nej 

□ Ja, men ej påverkad 

□ Ja, något påverkad 

□ Ja, och var mycket påverkad 

DIN PARTNER 

□ Nej 

□ Ja, men ej påverkad 

□ Ja, något påverkad 

□ Ja, och var mycket påverkad  

 
Avslutande frågor: 
 
 
Hur bedömer du din hälsa? Kryssa för den siffra som bäst motsvarar din fysiska hälsa på 
den första raden och den som bäst motsvarar din psykiska hälsa på den andra raden. 
 
Fysisk hälsa:            - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  

 
Psyskisk hälsa:        - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  
                           Mycket dålig                                                                                Mycket bra 

 
Vad tycker du är viktigast för att du ska må bra? 
 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 

Tycker du att du blev tagen på allvar och bemött med respekt vid ditt besök? 

□ Ja                                 □ Nej 
 

 
Tack för din medverkan! 
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