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Förord 

Denna studie genomförs i samarbete med Region Jönköpings län, för att utveckla 

verksamheterna på länets ungdomsmottagningar. 

Vi vill rikta ett stort tack till Therese Rostedt och Noomi Carlsson vid Region Jönköpings län 

för att vi fick chansen att vara del i ert projekt, och för all den hjälp vi fått i arbetet med vår 

uppsats. 

Vi vill också tacka länets ungdomsmottagningar, både besökare och personal, för att ni har 

bidragit med er tid för att hjälpa oss genomföra vår enkätstudie. Utan er medverkan hade 

studien inte varit möjlig att genomföra. 

Till sist ett stort tack till vår handledare Mats Granlund som har hjälpt oss att hitta rätt när vi 

har gått vilse i statistiken. Men även för att vi fått ta del av din erfarenhet och kloka tankar. 

 

Handledare: Mats Granlund, professor i handikappvetenskap, samt psykologi vid Högskolan i 
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Sammanfattning 

Denna studie undersöker vad ungdomar har för uppfattning om vad ungdomsmottagningen 

kan hjälpa till med och vart ungdomar skulle vända sig för att få professionell hjälp med olika 

problem. Vidare är tanken även att se hur de olika ungdomsmottagningarnas utbud av hjälp 

stämmer överens med ungdomarnas förväntningar och behov. Studien är en kvantitativ 

väntrumsstudie i form av en enkätundersökning gjord på elva ungdomsmottagningar i 

Jönköpings län. Enkäten besvarades av 222 ungdomar i åldrarna 13-23 år. I studiens resultat 

framkommer det skillnader beroende på kön, ålder, studerande och arbetande när det gäller 

vart ungdomarna väljer att vända sig för att få professionell hjälp. Många ungdomar vet inte 

vart de ska vända sig för att få professionell hjälp när det gäller frågor kring psykisk ohälsa, 

hälsa/livsstil och ekonomisk rådgivning. Vidare visar resultatet att den information som 

förmedlas om ungdomsmottagningens verksamhet främst är riktad mot sexuell och kroppslig 

hälsa och ungdomarna är nöjda med den hjälp de får inom dessa områden. Det som 

efterfrågas ytterligare är mer hjälp kring psykisk ohälsa samt ekonomisk rådgivning och 

kostrådgivning. Det ungdomarna svarade att de hade störst behov av var mera tid (öppettid, 

samtalstid, telefontid, drop-in och bokningsbara tider). 

Nyckelord: Ungdomsmottagning, socialt arbete, ungdomars problem, hjälpsökande beteende, 

förväntningar och behov 

 

Abstract 

This study investigates what adolescents think that the youth clinic can provide help with and 

where adolescents would seek professional help for a variety of different problems. We also 

want to find out what kind of help that is offered and see if it matches the needs and 

anticipation of the adolescents. This is a quantitative waiting room study in the form of a 

questionnaire. The questionnaire has been distributed to eleven youth clinics in Jönköping 

County. The questionnaire was answered by 222 adolescents aged 13-23 years. The results of 

the study reveals the differences between sex, age, students and working when it comes to 

where young people choose to turn for professional help. Many young people do not know 

where to turn to for professional help when it comes to questions about mental health, health / 

lifestyle and financial advice. Furthermore, the results show that information about youth 

clinic operations are primarily directed at sexual and physical health, a help young people in 

general are satisfied with. The study called for more help around mental health but also help 

with the financial advice and dietary advice. The adolescents also replied that they had the 

greatest need for more time (opening hours, talk time, phone time, drop in and bookable 

times).  

Keywords: Youth clinic, social work, youth problems, help seeking behavior, expectations 

and needs. 
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1. Inledning 

Att vara ung är inte alltid lätt. Att gå från att vara ett barn till att bli vuxen kan vara en väg 

kantad av olika problem. Det är inte bara kroppen som ändras fysiskt under puberteten utan 

det sker även en emotionell och kognitiv utveckling (Tylee, Haller, Graham, Churchill & 

Sanci, 2007).  Ungdomsåren är inte bara en tid då människor experimenterar med vanor, 

livsstil och attityder, utan också en tid då dessa etableras. Det är viktigt att ungdomars 

problem uppmärksammas eftersom det är i tonåren de första symptomen på framtida 

hälsoproblem visar sig (Geckova, Tuinstra, Pudelsky, Kovarova, van Dijk, Groothoff & Post, 

2001).  

För att ungdomsmottagningarna ska kunna anpassa sig efter ungdomars behov måste de känna 

till vilka behov ungdomar har. Ungdomsmottagningens ursprungliga syfte var att hantera 

frågor kring den sexuella utvecklingen, men ungdomar har många fler problem än så. För att 

effektivt kunna hjälpa ungdomar med deras problem krävs mer forskning där de unga får 

svara på vilka problem de själva faktiskt upplever att de har och vilken framtida hjälp som 

behövs. Forskningen kring detta måste, som Tylee m.fl. (2007) skriver, ha ungdomars 

perspektiv vilket ger dem ett inflytande i den framtida vården.  

Med den sexuella utvecklingen följer många frågor. Sedan 1970-talet har Sverige infört 

ungdomsmottagningar för att kunna samla och specialisera kunskapen kring ungdomars olika 

problem, sexuella såväl som andra. Ungdomsmottagningarna har genom åren byggt upp en 

gedigen erfarenhet om villkor och åkommor specifika just för åldersgruppen. 

Ungdomsmottagningarna strävar efter en helhetssyn kring ungdomars problem. Genom att 

flera professioner (läkare, barnmorska, kurator och psykiatriker) samarbetar blir det även 

lättare att definiera problemen eftersom många ungdomar ibland kan ha svårt att precisera 

exakt vad de behöver hjälp med (Wiksten-Almströmer, 2006). I Sverige finns 277 

ungdomsmottagningar (UMO, 2015). Åldersspannet på dess besökare är 12-25 år och 85 

procent av besökarna är tjejer (Wiksten-Almströmer, 2006). 

Arbetet med ungdomarna på ungdomsmottagningarna ska vara anpassat utifrån ålder och kön. 

Tidigare föreställningar om ungdomars behov ska därför uppdateras med en öppnare 

inställning från professionella där de låter ungdomarna själva vara med och diktera villkoren 

(Jones, Finley, Simpson & Kreitman, 1997). Tylee m.fl. (2007) efterlyser fler studier kring 

vad som är effektiva insatser och hur ungdomars inblandning kan öka de professionellas 

kunskaper och förmåga att guida rätt. Mer forskning måste också till för att maximalt utnyttja 

och utveckla ungdomsmottagningarna (se Sóley & Bender, 1999).  

Alla dessa frågor är svåra att forska om samtidigt. För att begränsa denna uppsats har vi valt 

att inte i första hand fokusera på hur ungdomar upplever själva bemötandet och hjälpen. 

Istället vill vi försöka ta reda på vilken uppfattning ungdomarna har om vilken slags hjälp som 

finns att få och var de tror att de ska vända sig. Intresset ligger i att se om informationen från 

ungdomsmottagningarna når ut till ungdomarna när det gäller alla problemområden och inte 

bara de kopplade till sexuell hälsa. 
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1.1. Syfte 

Syftet med denna C-uppsats är att se vad ungdomar har för uppfattning om vad 

ungdomsmottagningen kan hjälpa till med och se hur verksamhetens utbud av hjälp 

överensstämmer med de förväntningar och behov som ungdomar faktiskt har. Syftet är även 

att ta reda på vart ungdomar tror att de ska vända sig för att få professionell hjälp för sina 

problem och att undersöka om det är något ungdomarna önskar att en framtida 

ungdomsmottagning kan hjälpa till med.  Uppsatsen är en del i Region Jönköping läns (RJL) 

arbete med att forma framtidens ungdomsmottagningar. 

 

1.1.1. Frågeställningar 

1. Vet ungdomar vart det ska vända sig för att få professionell hjälp av olika slag? 

2. Vad har ungdomar för uppfattning om vad ungdomsmottagningen kan hjälpa till med? 

3. Hur väl stämmer ungdomsmottagningarnas information om vilken hjälp de kan 

erbjuda överens med de förväntningar och behov ungdomar har? 

 

2. Bakgrund 

2.1. Ungdomsmottagningen 

I detta avsnitt beskrivs verksamheten, dess arbetssätt och mål. 

2.1.1. Verksamheten 

Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga 

relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att främja människors 

välfärd. Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala system 

verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin omgivning 

(Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006, s.45). 

Ett sådant område är ungdomars fungerande och problem. Ungdomsmottagningen med sin 

personal ska vara väl insatt i aktuella företeelser i samhället för att kunna hjälpa ungdomar 

utifrån de problem de möter i vardagen relaterat till den miljö de befinner sig i. Det är även 

viktigt att bemöta ungdomar med respekt och förståelse, vilket skapar en arena för möten. 

Strävan är att inte döma eller värdera det ungdomar berättar utan genom dialog skapa 

förutsättningar för växande och förståelse. Det är viktigt att personalen visar på ungdomars 

möjligheter till aktiva val och därigenom stärker deras ansvarstagande och handlingskraft 

(FSUM, 2011).  
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Enligt Regionförbundet Jönköpings län (2011) ska ungdomsmottagningen (UM) bedriva ett 

hälsofrämjande arbete som ska vara förebyggande och stödjande för unga män och kvinnor.  

 

Verksamheten ska säkerställa att unga män och kvinnor bemöts på lika villkor 

och att insatserna är individuellt anpassade oavsett sexuell identitet, 

funktionshinder, kön, etnisk, religiös, kulturell eller livsfilosofisk tillhörighet. De 

ska i mötet med personalen känna sig trygga. Insatserna ska vara kostnadsfria 

och utgå från behov. Kontakterna med UM bygger på frivillighet och det är i 

huvudsak ungdomarna själv som söker sig dit (Regionförbundet Jönköpings län, 

2011, s.3). 

 

Ungdomsmottagningen är en lågtröskelverksamhet som präglas av god tillgänglighet. 

Kännetecknande för verksamheten är att de båda huvudmännen, kommunerna och landstinget, 

samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärprofessionell samverkan (Regionförbundet 

Jönköpings län, 2011).  

Verksamheten bör omfatta en mängd olika områden men dessa kan variera efter lokala behov 

och resurs- och kompetensnivåer (FSUM, 2011). Lagar som styr ungdomsmottagningens 

verksamhet är: Barnkonventionen, Socialtjänstlagen, Patientdatalagen, Lagen om Offentlighet 

och Sekretess, Hälso- och sjukvårdslagen, Abortlagen, Smittskyddslagen, 

Patientsäkerhetslagen samt Föräldrabalken (Regionförbundet Jönköpings län, 2011). 

 

2.1.2. Mål för verksamheten 

De övergripande målen för ungdomsmottagningarna i Jönköpings län ”… är att främja fysisk 

och psykisk hälsa, stärka ungdomar i identitetsutvecklingen så att de kan hantera sin 

sexualitet samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. UM 

ska också uppmärksamma frågor om ungdomars utsatthet för våld och ersättning för sexuella 

tjänster.” Verksamheten ska omfatta områdena sexualitet och samlevnad, psykologiska och 

psykosociala frågeställningar, kulturrelaterade frågeställningar, livsstilsfrågor och 

allmänmedicinska frågeställningar såsom kroppsutveckling och hälsofrågor (Regionförbundet 

Jönköpings län, 2011, s.4). 

För Jönköpings län gäller även: 

Jönköpings läns gemensamma och övergripande mål är att genom tidig 

upptäckt erbjuda rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt för barn i behov av 

stöd. Allt arbete ska utgå från att barn ska få ta del av insatser som håller en så 

god kvalitet som möjligt och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Arbetssättet 

förutsätter ett ständigt och systematiskt lärande och utgår från 

kunskapskällorna individen, praktiken, samhällsutvecklingen och forskningen 

(Region Jönköpings län, 2014, s.3). 
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2.1.3. Verksamhetens arbetssätt 

Samverkan är en stor del av det sociala arbetet organisationer emellan. Samverkan mellan två 

eller flera organisationer kommer till stånd för att kunna erbjuda medborgare bästa möjliga 

hjälp men även för att skapa en helhetssyn och nå ett gemensamt mål då organisationerna 

själva saknar de nödvändiga resurserna. Inom ramen för samverkan sker samordning och 

koordinering (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Behovet av samverkan är kopplat till 

att många människor ofta har multipla och mångfasetterade behov (Bülow, 2012). 

När det kommer till samverkan för ungdomsmottagningarna (UM) skriver FSUM (Föreningen 

för Sveriges Ungdomsmottagningar): 

Utifrån lokala förutsättningar och behov samarbetar UM med andra instanser 

för att skapa ett lokalt nätverk av olika enheter som ungdomar berörs av. I 

UM:s nätverk av externa kontakter ingår skolor, socialtjänst, kvinnokliniker, 

vårdcentraler, STI-mottagningar, smittskyddsenheter, fritidsgårdar, polis, barn 

och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri (FSUM, 2011, s.8). 

I ett samverkansavtal mellan länets kommuner och Region Jönköpings län tydliggörs alla 

verksamheters ansvar för barns och ungas bästa ”Psykisk, social och fysisk ohälsa kan 

uppträda var och en för sig men ohälsa inom ett område innebär en riskfaktor för att utveckla 

ohälsa inom något eller inom båda de andra områdena(Region Jönköping län, 2014, s.2).” 

I en organisation finns ibland ett multiprofessionellt team. Detta team består av flera olika 

professioner som var och en bidrar med sin specifika kunskap och expertis (Svensson et al., 

2008). De vanligaste förekommande yrkeskategorierna på ungdomsmottagningarna är 

barnmorska, kurator, läkare, sjuksköterska, undersköterska och psykolog (FSUM, 2015). 

Rollerna i teamet är tydliga och avgränsade och här ligger fokus på vad som ska göras. De 

olika professionerna arbetar tillsammans för samma slutmål och kontakten mellan 

medlemmarna i teamet handlar främst om informationsförmedling och överlämnande av 

ärende (Svensson et al., 2008). Samverkan mellan professionerna kan, som Bülow (2012) 

skriver, minska risken för att människor faller ”mellan stolarna” och istället leda till hållbara 

lösningar för individen på sikt. 

Personalen på ungdomsmottagningarna ska utgå från ett salutogent perspektiv, vilket innebär 

ett hälsofrämjande perspektiv. Ungdomsmottagningarna ska även arbeta utifrån en helhetssyn, 

där kroppslig, psykisk och social utveckling ingår. För detta behövs personal med bred 

kunskap och erfarenhet från de medicinska, psykologiska och sociala disciplinerna. 

Helhetssynen innebär att möta och förstå ungdomar mot bakgrund av de sociala sammanhang 

de ingår i (FSUM, 2015). Ett tvärprofessionellt arbetssätt med respekt för varandras 

professioner och kompetens är därför nödvändigt och gagnar helhetssynen. Stora krav ställs 

på ungdomsmottagningens personal vad det gäller engagemang, flexibilitet och 

improvisationsförmåga (FSUM, 2011). 
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Arbetet på ungdomsmottaningarna består konkret av individuella samtal, undersökning, 

provtagning, behandling, olika gruppverksamheter (tjej-och killgrupper) och ett utåtriktat 

arbete (studiebesök från skolklasser) (FSUM, 2015).  

En genomgång av länets kommuners hemsidor visade framförallt att ungdomsmottagningarna 

kunde erbjuda hjälp, stöd och rådgivning för preventivmedel och frågor om eller provtagning 

av sexuellt överförbara sjukdomar. De flesta hemsidorna beskrev även att de kunde erbjuda 

hjälp vid frågor kring kärlek, relationer, sexualitet, kroppslig utveckling och graviditet. Två av 

kommunerna skrev även att de kunde erbjuda hjälp vid frågor kring livsstil och droger (Eksjö 

kommun, 2015; Gislaveds kommun, 2015; Mullsjö kommun, 2014; Nässjö kommun, 2015; 

Region Jönköpings län, 2015; Sävsjö kommun, 2015; Tranås, u.å; Vaggeryds kommun, 2013; 

Vetlanda kommun, 2015; Värnamo kommun, 2014;). Fokus på hemsidorna ligger främst på 

kategorierna hjälp inom sexuell och kroppslig hälsa. Listad hjälp med psykisk ohälsa var 

minimal. Endast en (1) kommun uttryckte tydligt att det fanns hjälp att få genom samtalsstöd. 

 

2.1.4. Komplement till verksamheten 

Sedan 2008 finns även UMO.se vilken är en nationell webplattform för unga om sex, hälsa 

och relationer. Initiativet till plattformen kom från FSUM och ingick som en del av 

regeringens satsning inom jämställdhetsområdet (UMO, 2015). 

Det övergripande syftet med tjänsten skall vara att stärka och stödja unga 

kvinnors och mäns identitetsutveckling och möjlighet att utveckla sunda 

relationer med andra, förbättra unga kvinnors och unga mäns hälsosituation 

genom ökad kunskap samt att erbjuda pålitlig och lättillgänglig information 

inom områden som kan upplevas som känsliga eller svåra att ta upp i reguljära 

kontakter med hälso- och sjukvården. Allt redaktionellt innehåll skall 

genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv (UMO, 2015). 

 

2.2. Tidigare forskning 

Under den här rubriken tas tidigare forskning upp som framkommit i litteratursökningen. I 

litteratursökningen framkommer vad ungdomarna själva upplever att de har problem med och 

vilka hinder och underlättande faktorer det finns för att söka hjälp. Eftersom 

ungdomsmottagningen är unik för Sverige finns det få studier kring ämnet. 

 

2.2.1. Ungdomars problem 

Ungdomar beskriver att de har mängd olika problem. Främst handlar det om problem i 

familjen och problem med sex och relationer, följt av hälsoproblem och problem relaterade 

till utbildning (Boldero & Fallon, 1995). Dubow, Lovk och Kausch (1990) skriver att de 
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problem ungdomar främst beskriver är övervikt, självmordstankar, depression, misslyckande i 

skolan, drogmissbruk, grupptryck samt problem med att komma överrens med föräldrar. 

Geckovas m.fl. (2001) menar att det förekommer även en hel del ohälsa hos ungdomar, 

framför allt psykisk ohälsa, trötthet, huvud- och nackvärk, hudsjukdomar samt astma och 

allergier. 

Jones m.fl. (1997) tillfrågade ungdomar om vilka ämnen de själva skulle vilja ta upp och 

diskutera under besök i primärvården. Utifrån olika svarsalternativ valde flest sex, stress, 

relationer, bantning, generella hälsofrågor, depression, kroppsform/storlek, droger, graviditet 

och familj. På en öppen fråga om ämnen de skulle vilja fråga om hamnade svaren inom 

följande kategorier: preventivmedel, mens, vikt, motion/äta nyttigt, sex, 

sekretess/tystnadsplikt, könssjukdomar, acne, stress/depression och cancer. Vidare skriver 

Feldman, Hodgson, Corber och Quinn (1986) att det som främst oroar ungdomar är acne, 

menstruationsrubbningar, emotionella problem, tandproblem, problem med övervikt, 

familjeproblem och problem i skolan. Få ungdomar oroade sig för oönskade graviditeter och 

könssjukdomar.  

Flera studier visar att tjejer har mer problem och sämre rapporterad hälsa än killar (Geckovas 

m.fl., 2001; Feldmans m.fl., 1986; Verhulst m.fl., 2003; Dubow m.fl., 1990).  Enligt Dubow 

m.fl. (1990) har tjejer mer fysiska-, psykiska- och sexuella problem. De har mer problematik 

kring mat och mer problem med vänner och familj. De beskriver också att de besväras mer av 

problemen än vad killar gör. Tjejer har betydligt högre skattningar på psykiska problem som 

depressioner, ångest, självmordstankar och, enligt Feldman m.fl. (1986) mycket mer oro för 

övervikt. Både Boldero och Fallon (1995) och Verhulst m.fl. (2003) skriver att det även 

skiljer sig mellan könen vilka problem ungdomar har. Tjejer har mer interna, och killar mer 

externa problem (Verhulst m.fl. 2003). Tjejer beskriver mer problem i familj, relationer och 

hälsa medan killar beskriver mer problem med studier och övriga problem (Boldero & Fallon, 

1995). 

Ungdomars problem verkar också bero på ålder. Enligt Dubov m.fl. (1990) har äldre 

ungdomar mer problem än yngre med fysiska, psykiska, utåtagerande och sexuella problem. 

Boldero och Fallon (1995) skriver att yngre ungdomar beskriver mer problem med familjen 

medan äldre mer problem med relationer och med studier.  Denna skillnad kan delvis bero på 

att äldre ungdomar är mindre beroende av sina familjer och umgås mer med vänner (Boldero 

& Fallon, 1995). Dubow m.fl. (1990) skriver att problemen ökar i nionde klass. Detta kan 

bero på att ungdomar då står inför stora förändringar, i skola, familjeförhållanden och 

kompisrelationer. Just denna grupp skulle därför behöva extra mycket stöd.  

Verhulst m.fl. (2003) har undersökt kulturella skillnader angående ungdomars problem och 

menar att det finns små skillnader mellan de olika länder vilket även Geckovas m.fl. (2001) 

har kommit fram till. Dubow m.fl. (1990) menar att det däremot skiljer sig mellan olika 

klasser i USA. Ungdomar med fäder med lägre utbildning, har mer psykiska och utåtagerande 

problem, aggressivitet, skolk. Minoritetsgrupper har mer sexuella problem, medan vita har 

mer problem med kompisar. 

 



11 
 

2.2.2. Hinder för att söka hjälp  

Tylee m.fl. (2007) kategoriserar in hinder för att söka hjälp under tillgänglighet, 

anträffbarhet, accepterbarhet och rättvisa. Under kategorin tillgänglighet hamnar exempelvis 

kostnadsfrågor, dåliga öppettider, dålig placering av lokal, att kliniken inte är synliggjord och 

dålig finansiering för rätt slags professioner. Tillgängligheten, såsom lättillgängliga lokaler 

och rena toaletter, behöver fungera innan andra faktorer spelar så stor roll. När väl 

tillgängligheten är bra är det andra faktorer, som sekretess, bra information och tillräckligt 

med tid, som gör ungdomarna nöjda (Sovd, Mmari, Lipovski & Manaseki-Holland, 2006). 

Akre, Michaud och Suris (2010) skriver att hinder som unga män kan uppleva är: rädsla för 

stigmatisering, förlust av social status, skam, förödmjukelse, brist på respekt från den 

professionella, brist på sekretess och brist på avskildhet. Unga män vill helst inte prata om 

sina sexuella problem utan vill lösa dem själva eftersom dessa uppfattas som pinsamma och 

intima och kan påverka deras maskulinitet negativt. Författarna lyfter även problem med 

tillgänglighet och brist på orsaker att söka hjälp på en mottagning som hinder. Detta leder till 

att killar inte söker hjälp och därför inte får den hjälp de behöver.  

Tylee m.fl. (2007) och Dubow m.fl. (1990) tar båda upp att dålig information om vilken hjälp 

som kan fås kan vara ett hinder. Dubow m.fl. (1990) menar att ungdomar är medvetna om var 

de kan få informell hjälp, medicinsk hjälp och hjälp från skolan, men däremot är många 

okunniga eller osäkra på var de kan få hjälp med t ex psykisk ohälsa, krishantering, psykolog 

och missbruksproblem. Andra hinder för ungdomar att söka hjälp är upplevelsen av att kunna 

hantera problemen själv samt upplevelsen av att ingen kan hjälpa. 

Många ungdomar upplever att deras problem ger dem mycket oro och ångest. Men ändå är det 

få av dem som söker hjälp. Även när ungdomar har allvarliga problem som depressioner, 

missbruk och självmordstankar så är det få som söker hjälp (Boldero & Fallon, 1995; Dubow 

m.fl., 1990). Denna lucka mellan de som behöver hjälp och de som verkligen söker hjälp 

kallas ”the service gap”. Det är också en stor skillnad mellan att anse att andra behöver söka 

hjälp och att själv söka hjälp för samma sak. Denna skillnad kallas för ”the personal service 

gap”. Detta glapp beror på att ungdomar, särskilt pojkar, skattar sin egen förmåga väldigt högt 

och anser sig vara bättre än andra på att hantera problem. Till skillnad från tidigare forskning 

som visat att hot mot självkänslan påverkar ungdomar att inte söka hjälp, så kan högt 

självförtroende och uppfattningen att kunna hantera problemen på egen hand kan bli ett hinder 

för ungdomar att söka hjälp. Om ungdomar upplevde stor nytta av att söka hjälp och om de 

bedömde problemen som svåra så ökade sannolikheten att de skulle söka hjälp. Det visar att 

ungdomar förstår risken med att själv hantera svåra problem (Raviv, Raviv, Vago-Gefen och 

Fink, 2009). Om ungdomar söker hjälp påverkas av hur allvarligt de tycker problemet är. 

Äldre ungdomar beskriver sina problem som svårare än yngre, men yngre upplever sina 

problem som mer skamfyllda. Detta kan delvis förstås utifrån ungdomars förhållande till sina 

familjer och vänner. Att äldre ungdomar beskriver sina problem som mer allvarliga visar att 

de tar större ansvar för sina problem och är mer självständiga gentemot sina föräldrar. Att 

yngre ungdomar upplevde deras problem som mer skamfyllda kan bero på att de umgås 
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mindre med vänner och därmed också vet mindre om att andra har liknande problem (Boldero 

& Fallon, 1995). 

 

2.2.3. Underlättande faktorer för att söka hjälp  

Sóley och Bender (1999) skriver att en stor majoritet av ungdomarna föredrar en bredare 

service där de inte enbart kan få hjälp med sexualupplysning och hälsofrågor utan även med 

ekonomi och juridik. Viktiga underlättande faktorer är att servicen är gratis och anonym, att 

servicen finns i närområdet, att den har en rättvis tillgänglighet samt att det finns drop-in-

tider. Tjejer tyckte det var viktigast med närhet till hemmet, tillräckligt med tid för diskussion, 

bekväm miljö, bra öppettider och att kunna ta med en vän. Tjejer ville också i högre 

utsträckning ha en kvinnlig kontakt. Killar tyckte det var viktigare med drop-in och att få en 

manlig kontakt. Akre, Michaud och Suris (2010) skriver att ett obligatoriskt besök för killar 

skulle kunna vara en underlättande faktor för att uppmuntra till fler besök och få det till en 

vana. De 3 viktigaste faktorerna enligt Sóley och Bender (1999) för att underlätta kontakten 

är: absolut sekretess, vänliga attityder från personalen och förståelse från kuratorerna. För 

dem som aldrig besökt en mottagning var det viktigt att inte behöva göra en gynundersökning 

vid första besöket och att kunna komma på drop-in och att få vara anonym. De som besökt 

mottagningen flera gånger tyckte de var viktigare med geografisk närhet, mycket tid för 

diskussion och en bekväm miljö. Dessa värderade kvaliteten högre.  

Ungdomar som tidigare sökt hjälp, särskilt med en positiv upplevelse har en större tendens att 

söka hjälp igen. Orsaken kan också vara den omvända; en positiv attityd till professionell 

hjälp ökar sannolikheten att de sökt hjälp tidigare. Ungdomar behöver även få mer 

information om vilken hjälp det finns att få och vilka fördelar det kan innebära att söka 

professionell hjälp (Raviv m.fl., 2009). Lättillgängligheten och helhetssynen på de svenska 

ungdomsmottagningarna gör att de även fångar upp ungdomar med mer omfattande 

hjälpbehov tidigare. Det kan handla om att få stöd och hjälp vid allvarliga psykiska och 

sociala problem men även svåra medicinska problem (Wiksten-Almströmer, 2006).  

En anledning till att ungdomar söker hjälp är att de tror att hjälpen är lämplig och att den 

fungerar. De verkar också ha en föreställning om vilken hjälp som är mest lämplig. Om 

ungdomar ska kunna erbjudas mer hjälp måste de göras medvetna om att den hjälp de får är 

effektiv (Boldero & Fallon, 1995). Internet kan vara en bra första källa när ungdomar söker 

hjälp, vilket gör den till en underlättande faktor (Akre, Michaud & Suris, 2010). Internet är en 

högt skattad källa för ungdomar när det handlar om hälsofrågor, främst bland tjejerna. Internet 

fungerar som ett komplement till sjukvården och ger ungdomarna tillfälle att utbilda sig själva 

i olika ämnen kring hälsa. På nätet kan ungdomarna få olika förslag på frågor de kan ställa till 

sin läkare eller psykiatriker men även förslag på olika behandlingar. Internet är extra viktigt 

då ungdomar kan känna sig marginaliserade och ha begränsad åtkomst till vården men även 

när de kan ha ångest över att fråga om känsliga hälsotillstånd (Borzekowski & Rickert, 2001). 
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3. Metod  

3.1 Samarbete med Region Jönköpings Län 

Denna studie genomförs i samarbete med RJL och är en del av deras arbete att utveckla 

verksamheten på länets ungdomsmottagningar. Som grund till deras utvecklingsarbete 

används Sveriges kommuner och landstings (SKL) metodbok Patienter och personal 

utvecklar vården – En handbok i 4 steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling. RJL 

sände en förfrågan till hälsohögskolan att genomföra en enkätundersökning som grund för en 

kandidatuppsats. Vårt samarbete med RJL har skett genom Therese Rostedt, 

folkhälsoplanerare RJL och Noomi Carlsson, utredare, med.dr. Folkhälsa och sjukvård RJL. 

Vid studiens inledande skede presenterade de deras mål, att undersökningen skulle leda till att 

göra ungdomsmottagningarna ännu bättre och mer anpassade efter ungdomars behov. Therese 

och Noomi har inte ställt några krav inför studiens genomförande men de har gett synpunkter 

kring frågorna i enkäten och studiens syfte formulerades för att stämma överrens med deras 

mål.  Vi har därefter haft fria händer att utforma studiens upplägg. 

 

3.2. Design 

”Viktig kunskap kan endast skapas i ett partnerskap (Payne, 2006, s.147).” 

Valet att göra en brukarstudie är lämpligt därför att återkoppling från de som använder sig av 

vården är en avgörande faktor när det gäller att få en bra kvalitet på det tjänster som erbjuds. 

Genom enkäter kan svårigheter identifieras som personalen kanske inte tänker på. Enkäterna 

kan ge en fingervisning om tendenser till avvikelse i tillfredställelsen med vården och kan då 

snabbt upptäckas och åtgärdas (Payne, 2006). Vidare skriver Payne (2006) att socialt arbete 

består av både praktik och teoretiska kunskaper, men främst konstrueras yrkesområdet av 

praktiken. Kunskap baserad på praktiken kan bli till stor nytta då den bygger både på 

personalens och klientens perspektiv. Satsningar på brukarinflytande har dels varit inriktade 

på att stärka individens självbestämmande men även att utveckla demokratin och förbättra 

kvaliteten i verksamheterna (Karlsson & Börjeson, 2011). 

Mer studier kring ungdomsmottagningarna är viktigt eftersom forskningen inom socialt arbete 

präglas av en obalans och vissa områden som skolan, hälsosektorn och kriminalvården är 

underförsörjda med forskning (Dellgran & Höjer, 2006). 

 

3.3. Urval  

Denna studie är en kvantitativ studie i form av en väntrumsundersökning. Enkäter delades ut 

av personal på ungdomsmottagningar till ungdomar efter deras besök på 

ungdomsmottagningen. Samtliga ungdomsmottagningar i Jönköpings län kontaktades och alla 

valde att delta i undersökningen.  
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Urvalet består därmed av de ungdomar som besökte någon av länets 11 ungdomsmottagningar 

under två veckors tid i april månad 2015 (2015-04-13 tom 2015-04-24). 

Ungdomsmottagningarna ligger i 11 olika kommuner i Jönköpings län. Några av 

ungdomsmottagningarna i de mindre kommunerna är en integrerad verksamhet i kommunens 

kvinnohälsovård. Kommunernas storlek varierar mellan 7103 till 132 072 invånare. Sex 

kommuner har ett invånarantal mellan 7000 till 20000 invånare. Fyra kommuner har ett 

invånarantal mellan 25000 till 35000 invånare medan den största kommunen har ett 

invånarantal på 132072 invånare (SCB, 2014). Den genomsnittliga svarsfrekvensen för 

samtliga kommuner var 37 procent men den skiljer sig åt mellan storleken på kommunerna. 

Den största kommunen hade en svarsfrekvens på 26 procent, medelstora kommuner hamnade 

på 59 procent medan de mindre kommunerna hade en svarsfrekvens på 38 procent. 

 

3.4. Genomförande 

Ett informationsbrev skickades ut till ungdomsmottagningarnas personal med information om 

syftet med enkäten, tillvägagångssätt och information angående anonymitet (se Bilaga 1). 

Detta informationsbrev skickades ut en kort tid innan enkäten distribuerades. Ungdomarna 

fick genom enkätens försättsblad information om studiens syfte, hur lång tid enkäten antas ta 

att genomföra, samt information om anonymitet (se bilaga 2).  

Enkäten trycktes upp av RJL och Therese Rostedt förmedlade dessa vidare till länets 

ungdomsmottagningar. Till varje enkät delades ett förslutningsbart kuvert ut. På 

ungdomsmottagningarna delades enkät med kuvert ut till ungdomarna efter deras besök. 

Ungdomarna fyllde i enkäten enskilt och lade själva enkäten i kuvertet. Kuvertet lades sedan i 

en låda/brevlåda i väntrummet. Personalen tömde lådan med jämna mellanrum och förvarade 

ifyllda enkäter inne på låsbara kontor.  

Enkäten låg ute på länets elva ungdomsmottagningar under en tvåveckorsperiod (vecka 16-

17). Efter en vecka valde vi att åka runt till alla mottagningarna (förutom Mullsjö, på grund av 

att vi inte hade möjlighet då mottagningen var öppen) för att dels samla in de enkäter som 

hittills besvarats men även för att visa upp oss. Vår strategi var att om de professionella fick 

ett ansikte på oss som gjort enkäten kanske intresset för studien och svarsfrekvensen öka, i 

och med större antal utdelade enkäter. Ifyllda enkäter för vecka två skickades till Therese 

Rostedt. Dessa hämtades i receptionen på RJL:s kontor. 

Ett bra sätt för att minska bortfallet är påminnelser (Bryman, 2011). Eftersom vi inte träffade 

respondenterna riktade vi vår uppmärksamhet mot att påminna personalen på 

ungdomsmottagningarna. Vid undersökningens start mailades en påminnelse till samtliga 

ungdomsmottagningar att påbörja utdelningen. Ytterligare en påminnelse skickades efter en 

vecka in i utdelningsperioden. Slutligen skickades en påminnelse att skicka tillbaka de enkäter 

som var besvarade för att så fort som möjligt kunna påbörja databearbetningen. 
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3.5. Bortfall 

Under perioden för undersökningen hade samtliga undersökta ungdomsmottagningar 603 

besökare. Totalt samlades 222 enkäter in, vilket innebär en svarsfrekvens på 37 procent. Av 

de insamlade enkäterna kom 37 procent från den största kommunen (132072 invånare), 46 

procent från kommuner med 25000 till 35000 invånare och 17 procent från kommuner med 

7000 till 20000 invånare.  

Det interna bortfallet bestod främst i låg svarsfrekvens på 3 frågor, fråga 11, 14 och 22. Fråga 

elva, som handlar om hur ungdomarna skulle kunna fått bättre hjälp, har en svarsfrekvens på 

endast 2,3 procent och redovisas därför inte i resultatet. Anledning till att fråga 14 fick låg 

svarsfrekvens (8 %) tror vi beror på att frågan fick en krånglig formulering och 

respondenterna därför har valt att hoppa över frågan (se Bryman, 2011). Svaren från denna 

fråga redovisas trots låg svarsfrekvens i resultatet. Fråga 22 fick en svarsfrekvens på 24 

procent (N=53) och redovisas i resultatet. Däremot har vi i resultatet valt att inte presentera 

svaren på fråga 15-19 angående ungdomars attityd till ungdomsmottagningen, trots att dessa 

har hög svarsfrekvens (95 %). Anledningen till detta är att svaren har skiljt sig väldigt lite åt i 

jämförelse mellan olika grupper. Vi tror att frågorna har varit formulerade så att de blivit 

ledande. Respondenterna kan då ha upplevt påtryckning att svara på ett visst sätt (se Bryman, 

2011). 

 

3.6. Enkätkonstruktion 

Enkäten har vi utformat själva och frågorna har vi, efter noggrant övervägande, formulerat för 

att få den information som vi behövde för att besvara syftet med studien. Till frågorna har vi 

hämtat inspiration från SCB (SCB, u.å.) och från Ungdomsenkät – Om mig, en enkät 

framtagen av region Östergötland (Region Östergötland, 2015). Konstruktionen av enkäten 

har skett i samråd med Therese Rostedt och Noomi Carlsson på Region Jönköpings Län. 

En enkät ska vara lätt att förstå, lätt att besvara och inte innehålla för många frågor så att 

respondenterna tröttnar på frågorna (Bryman, 2011). Detta ansåg vi särskilt viktigt på grund 

av respondenternas relativt låga ålder och att enkäterna fylls i enskilt av ungdomarna utan att 

vi hade möjlighet att svara på eventuella frågor. Genom att undvika öppna frågor blir en 

enkät, enligt Bryman (2011) lättare och snabbare att besvara och på så sätt minskar bortfallet. 

Forskaren slipper också kodning, vilket kan vara en tidsödande process där risken för 

skevheter ökar eftersom forskaren måste tolka innehållet. Jacobsen (2012) skriver att en fördel 

med öppna frågor är att det kan ge överraskande svar och ge respondenterna möjlighet att 

säga det de vill. Att de får uttrycka sig med egna ord kan leda till att de blir mer nöjda och att 

svarsfrekvensen ökar. Bryman (2011) skriver att öppna frågor gör att forskaren inte leder 

respondenterna i en viss riktning. Vi valde att vara restriktiva med öppna frågor, men för att 

kunna få ungdomar att tänka fritt och inte ge färdiga svar, valde vi att ta med två öppna frågor 

varav en större som vi placerade sist i enkäten. 
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När vi upplevde att enkäten var färdigkonstruerad genomförde vi en mindre pilotstudie för att 

upptäcka oklarheter och för att se om frågorna hade relevans utifrån studiens syfte. 

Pilotstudien bestod av fem ungdomar, tre tjejer och två killar, 14 till 21 år gamla (14, 17, 18, 

19 och 21 år gamla). Pilotgruppen är därmed jämförbar med den population vi tänkt 

undersöka (Se Bryman, 2011). Vid pilotstudien valde vi att låta ungdomarna läsa frågorna 

högt och beskriva hur de tänkte när de besvarade frågorna, för att få respons och kritik kring 

frågorna och för att se om de förstått frågorna rätt. Efter pilotstudien formulerades några 

frågor och svarsalternativ om. De justeringar som gjordes presenteras nedan. Efter att 

justeringarna gjorts ansåg vi att enkäten var tydlig och frågorna var relevanta för att svara på 

studiens syfte.  

Den färdigställda enkäten bestod av 22 frågor på 4 A4-sidor. Första sidan innehöll först ett 

block med 6 personliga faktafrågor där respondenterna fick ge information om sig själva (se 

Bryman, 2011). Eftersom ungdomsmottagningarna i Jönköpings län är HBTQ-certifierade 

ville vi på frågan angående kön, inte bara ta med kategorierna kille/tjej utan även ett neutralt 

alternativ. Inför pilotstudien benämnde vi denna kategori ”annat”, men efter att en av 

respondenterna i pilotstudien upplevt kategorin stötande valde vi formuleringen ”identifierar 

mig som båda/varken eller”. På frågan om sysselsättning blev en av respondenterna i 

pilotstudien tveksam om kategorin ”studier” även innefattade gymnasieskola och 

(underförstått) inte bara studier på högskola. Vi valde därför att benämna kategorin 

skola/studier.  

Fråga 7 handlar om anledningen till ungdomens besök på ungdomsmottagningen. De 

problemkategorier vi valt till fråga 7, 12 och 13 grundar sig på de problem ungdomar 

upplever att de har enligt tidigare forskning (se bakgrund) samt från den hjälp 

ungdomsmottagningarna i Jönköpings län beskriver att de kan erbjuda på kommunernas 

hemsidor (se Verksamhetens arbetssätt, s. 9). Till fråga 12 och 13 valde vi även att ta med 

några problemkategorier som vi ansåg självklara till andra hjälpinstanser än 

ungdomsmottagningen, till exempel ont i magen, huvudvärk, problem med astma/allergier, 

acne, få ekonomisk rådgivning, problem i skolan och mobbning. För dessa problem ansåg vi 

att det var mer naturligt att vända sig till skolans elevhälsa, vårdcentralen eller socialtjänst. 

På fråga 8-11 fick respondenterna besvara några attitydfrågor (se Bryman, 2011). Dessa 

frågor är nära sammankopplade med fråga 15-19. Skillnaden och anledningen till att vi delade 

på frågorna var att fråga 8-11 handlar om dagens besök medan fråga 15-19 handlar mer om 

ungdomars inställning till ungdomsmottagningen generellt. Syftet med frågorna är att se om 

ungdomar upplever att ungdomsmottagningarna kan tillgodose ungdomars behov.  

Fråga 12 handlar om vart ungdomarna vänder sig för att få hjälp. Syftet med frågan är att se i 

vilka situationer ungdomar skulle vända sig till ungdomsmottagningen för att få hjälp. De 

svarsalternativ om vart de kan söka hjälp valde vi efter vart vi själva ansåg att ungdomar kan 

söka hjälp. Inför pilotstudien hade vi med alternativet vänner/familj för att se hur många som 

ansåg att de kunde vända sig till det sociala nätverket för att få hjälp. Vi märkte under 

pilotstudien att några av ungdomarna kryssade i denna kategori i stor omfattning. Bryman 

(2011) skriver att om nästan alla svarar likadant på en fråga blir resultaten inte intressanta. Vi 
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kan se att pilotstudien visar att vänner och familj är en viktig resurs för ungdomar när de har 

problem, men detta är inte föremål för denna studie. Vi är mer intresserade av vart ungdomar 

vänder sig när deras egna resurser och sociala nätverk inte räcker till. Vi valde därför att ta 

bort kategorin vänner/familj och att formulera om frågan till var ungdomar skulle vända sig 

för att få professionell hjälp. Vi valde medvetet att placera kategorin ungdomsmottagningen 

långt till höger för att så långt som möjligt undvika att frågan blir ledande. Till denna fråga 

valde vi även ett svarsalternativ vet inte. Bryman (2011) menar att man ska undvika att ha 

med ett sådant svarsalternativ. Vi tyckte ändå att det var viktigt att ha med ett sådant alternativ 

eftersom ett av studiens syfte var att ta reda på vart ungdomar upplever att de kan söka hjälp 

för olika problem. Det är då också viktigt att få fram om ungdomar inte vet vart de ska vända 

sig i olika situationer.  

Fråga 13 är en kunskapsfråga (se Bryman, 2011). Syftet med frågan är att fånga ungdomarnas 

uppfattning om vad ungdomsmottagningen kan hjälpa till med. Problemkategorierna är 

samma som i fråga 12. Fråga 14 är en uppföljningsfråga där respondenterna utifrån fråga 13 

ombeds svara på om det finns något som ungdomsmottagningen borde hjälpa till med men 

som de inte gör idag. Vi ansåg frågan vara viktig eftersom den kan visa inom vilka områden 

ungdomsmottagningen skulle kunna utvecklas för att tillgodose ungdomars behov.  

Fråga 20 och 21 handlar om hur ungdomarna har fått information om ungdomsmottagningen. 

Syftet med att ta reda på vart ungdomar får information är att det kan påverka vilken 

uppfattning ungdomar har om vilken hjälp ungdomsmottagningarna kan erbjuda. Vi valde att 

ställa en specifik fråga kring UMO.se eftersom vi ansåg att den kan vara en viktig del av 

kunskapsspridningen om ungdomsmottagningen.  

Sista frågan, fråga 22, är en öppen fråga där ungdomarna uppmanas att fritt fantisera hur en 

ungdomsmottagning skulle kunna se ut och vad den skulle kunna hjälpa till med i framtiden. 

 

3.7. Analysmetod 

När vi använder flera variabler i en indexskala har den genomsnittliga interna korrelationen 

mätts med Cronbach´s alfa som på gruppnivå bör överstiga 0,50 (se Streiner & Norman, 

1989).  

För att upptäcka skillnader i vart ungdomar skulle vända sig för att få professionell hjälp 

beroende på olika egenskaper hos respondenterna har olika test utförts (se tabell 2).  När båda 

variablerna är på nominalskala har Chi-två (X
2
) använts för att se om svaren skiljer sig åt 

mellan olika grupper. Jämförelser gjordes även för olika egenskaper angående vad ungdomar 

uppfattar vad ungdomsmottagningen kan hjälpa till med samt hur de upplevde sitt besök på 

ungdomsmottagningen. Vid dessa jämförelser, där den ena variabeln är på nominalskala och 

den andra på ordinalskala, har skillnader testats med Students T-test. Statistiskt säkerställda 

resultat med en signifikans nivå ≤5 % redovisas i resultatet. Vi är medvetna om att 

massignifikansproblem kan förekomma men eftersom vi inte gör så många beräkningar har vi 

valt att inte sänka signifikansnivån. I resultatet redovisas bara tydliga samband. 
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Problemområde Items i index

Sexuell hälsa Frågor kring sexualitet

Misstanke om könssjukdom

Frågor om/behov av preventivmedel

Misstanke om eller har blivit gravid

Psykisk ohälsa Stress

Oro/ångest

Ätstörningar

Kroppslig ohälsa Ont i magen

Astma/allergier

Huvudvärk

Problem med acne

Hälsa/livsstil Kostrådgivning

Råd om motion och träning

Sömnsvårigheter

Viktproblem

Relationsproblem

Ekonomisk rådgivning

Problem med alkohol/droger

Tabell 2: Problemområden och items utifrån enkätfråga 12, vart 

ungdomarna skulle vända sig för att få professionell hjälp

Respondenternas svar angående hur de tyckte att en perfekt ungdomsmottagning skulle se ut 

(se bilaga 3, enkätfråga 22) analyserades genom att svaren delades in i 5 olika kategorier: fler 

tider (N=20), hjälp med allt (N=10), kontinuitet (N=2), förståelse/bemötande (N=10) och 

fortsatt hjälp över 23 (N=3). Vi valde att redovisa de kategorier som hade att göra med 

verksamhetens utbud av hjälp och inte de kategorier som handlade om den fysiska miljön. 

Svar som avviker från nämnda kategorier redovisas inte i resultatet. 

 

3.8. Skalkonstruktion 

De gruppindelningar som används för jämförelser presenteras i Tabell 1, där respektive 

variabel gjorts dikotom, så att två grupper jämförs för varje variabel.  

 

 

 

I resultatet redovisas problem-

kategorierna utifrån sju olika 

problemområden (se tabell 2)., 

Förutom områdena relationsproblem, 

ekonomisk rådgivning och problem 

med alkohol/droger består dessa 

problemområden av flera olika items. 

Enkätfråga 12 (vart ungdomarna 

skulle vända sig för att få professionell 

hjälp) har svarsalternativen; skolans 

elevhälsa, socialtjänst, vårdcentral, 

ungdoms-mottagning och vet inte. 

Cronbach´s alfa redovisas inte i tabell 

2 på grund av att fråga 12 i enkäten (se 

bilaga 3, fråga 12) har svarsalternativ 

Egenskap Grupp 1 N Grupp 2 N

Ålder 13-18 år 120 19-23 år 80

Kön Tjejer 210 Killar 10

Sysselsättning Studier 171 Arbetar 44

Invandrarbakgrund Föräldrar födda i Sverige 185 Föräldrar födda annat land 25

Antal tidigare besök UM Aldrig tidigare 36 Flera tidigare besök 134

Anledning till besök UM Sexuell hälsa 197 Annat än sexuell hälsa 24

Anledning till besök UM Psykisk ohälsa 35 Annat än psykisk ohälsa 186

Fått info om UM genom studiebesök Ja 108 Nej 103

Fått info om UM genom skolan Ja 147 Nej 64

Fått info om UM genom vänner Ja 148 Nej 63

Fått info om UM genom internet Ja 79 Nej 132

Fått info om UM genom UMO.se Ja 167 Nej 36

Tabell 1: Respondenternas egenskaper indelade i två kategorier av variabler. Totalt antal respondenter är 222.

Kategorier med färre antal beror på bortfall.
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på nominalskala.  

Enkätfråga 13 redovisas utifrån samma problemområden och items som enkätfråga 12 (se 

tabell 3). Tabell 3 presenterar även intern konsistens för indexskalorna i form av Cronbach´s 

alfa. I enkätfråga 13 besvarade respondenterna vad de tror att ungdomsmottagningen kan 

hjälpa till med. Cronbach´s alfa redovisas inte för problemområdena relationsproblem, 

ekonomisk rådgivning och problem med alkohol/droger på grund av att de inte är ett index av 

flera items. 

 

 
 

Tabell 4 beskriver ett index av hur ungdomarna upplevde sitt besök på 

ungdomsmottagningen. I resultatet jämfördes detta index utifrån vilken anledning 

respondenterna angett för sitt besök 

 

 

 

Frågorna i enkäten har vi konstruerat själva. Trots att frågorna inte kommer från redan 

etablerade instrument så har indexskalorna i samtliga tabeller acceptabel till tillfredställande 

Cronbach´s

Problemområde Items i index Medel Min Max alfa

Sexuell hälsa Frågor kring sexualitet 2,96 2,94 2,98 0,69

Misstanke om könssjukdom

Frågor om/behov av preventivmedel

Misstanke om eller har blivit gravid

Psykisk ohälsa Stress 2,44 2,4 2,5 0,81

Oro/ångest

Ätstörningar

Kroppslig ohälsa Ont i magen 1,88 1,66 2,2 0,8

Astma/allergier

Huvudvärk

Problem med acne

Hälsa/livsstil Kostrådgivning 2,07 1,88 2,25 0,81

Råd om motion och träning

Sömnsvårigheter

Viktproblem

Relationsproblem 2,75 1 3 -

Ekonomisk rådgivning 1,48 1 3 -

Problem med alkohol/droger 2,44 1 3 -

Tabell 3: Problemområden utifrån enkätfråga 13, vad ungdomar tror att

ungdomsmottagningen kan erbjuda hjälp med. Svaren redovisas utifrån en skala 1-3,

där 1=instämmer inte, 2= instämmer delvis och 3= instämmer helt.

Index Items i index Medel Min Max Cronbach´s alfa

Förväntningar/behov Jag fick den hjälp jag behövde 2,96 2,95 2,98 0,65

Jag fick den hjälp jag förväntade mig

Jag hade hellre fått hjälp på annat sätt

Tabell 4: Ungdomarnas upplevelse av sina besök utifrån deras förväntningar och behov
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intern konsistens. Samtliga index har ett Cronbach´s alfa på över 0,60. Vid analyser på 

gruppnivå bör Cronbach´s alfa vara över 0,50 (se Streiner & Norman, 1989).  

3.9. Etiska överväganden 

Svensk forskning som avser människor är underkastad Lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor (EPL). Denna lag kompletterades med SFS 2008:192. Enligt 

2 § SFS 2008:192 avses med forskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för 

att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete 

som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. 

Etikprövningslagen (EPL) gäller alltså inte examensarbete, men Hälsohögskolan i Jönköping 

har ett principbeslut på att uppsatser inte får genomföras om det har en design som liknar 

forskning som kräver prövning av etikprövningsnämnd.  

För att kunna genomföra enkätstudien, och inte bryta mot högskolans principbeslut, var vi 

därför tvungna att säkerställa anonymiteten hos respondenterna. Detta gjordes genom att 

respondenterna informerades angående anonymiteten och olika åtgärder genomfördes för att 

minimera riskerna för att uppgifter skulle kunna avslöjas eller missbrukas under studiens gång 

eller vid presentationen av resultatet. På ungdomsmottagningarna delades ett kuvert ut i 

samband med enkäten i vilken ungdomarna själv placerade enkäten. Enkäten innehöll inte 

uppgifter om personnummer, namn på respondenterna eller på vilken ort respondenten besökt 

ungdomsmottagningen. För att vi skulle kunna särskilja de olika orterna placerades en kod, A-

J, för varje ort på enkäten. Obehöriga har då inte möjlighet att koppla enkäter till rätt ort. 

Svarsenkäterna förvarades därefter så att inga obehöriga skulle kunna ta del av uppgifterna. 

Allt material bearbetades av oss personligen. Respondenterna fick information om att all 

information som studien genererar endast används i detta arbete och till RJL:s 

verksamhetsutveckling. Ett försättsblad placerades framför enkäten med information om 

studiens syfte, vad den skulle användas till, information om frivillighet och anonymitet 

(bilaga 2). Ett längre brev med lite mer utförlig information skickades till personalen till 

samtliga ungdomsmottagningar (bilaga 1). Genom att ungdomarna tagit del av information 

om frivillighet att delta i studien gav de sitt samtycke genom att fylla i enkäten.  

På grund av att det är en väntrumsundersökning visste vi inte i förväg vem som skulle bli 

föremål för undersökningen. Därmed hade vi heller inte möjlighet att få vårdnadshavares 

godkännande. Ungdomar ska kunna besöka en ungdomsmottagning anonymt, utan 

vårdnadshavares kännedom. Detta styrs av Sekretesslagen 7:1§ och Föräldrabalken 6:1§. 

Vårdnadsrätten tunnas, enligt Föräldrabalken, ut när barnet blir äldre. Sekretessprövning kan 

göras enligt Sekretesslagen 7:1§ och 4§ när det gäller ungdomar i nedre tonåren.  Det vore 

därför oetiskt att informera vårdnadshavare angående ungdomarnas besök och deltagande i 

enkätundersökningen.  
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Vårdcentral

3%

Ungdoms-
mottagning

89%

Övriga

3%

Vet inte

2%

Figur 1: Respondenternas svar angående vart de i första 

hand skulle vända sig angående sexuell hälsa?

 

 

4. Resultat 

Åldern på respondenterna är mellan 13 och 23 år. Genomsnittsåldern är 18,13 år. Tjejerna 

hade en lägre medelålder (18,08) jämfört med killarna (19,11). Andelen 13- till 18 år är för 

tjejer 61 procent och för killar 22 procent. Av respondenterna är 94,6 procent tjejer, 4,5 

procent killar och 0,9 procent identifierar sig som båda/varken eller. 77 procent har studier 

som sin huvudsakliga sysselsättning och 20 procent arbetar. Av respondenterna är 2,7 

procentarbetssökande och 0,5 procent angav annat som sysselsättning. Respondenter vars 

båda föräldrar är födda i Sverige uppgick till 83 procent. Respondenter vars båda föräldrar är 

födda i annat land uppgick till elva procent. Fem procent angav att en förälder var född i 

Sverige och en i annat land. 17 procent av respondenterna hade aldrig tidigare varit på 

ungdomsmottagningen, 22 procent hade besökt ungdomsmottagningen en gång tidigare och 

62 procent har varit där flera gånger tidigare. 

 

4.1. Frågeställning 1: Vet ungdomar vart de ska vända sig för att få 

professionell hjälp? 

Nedan redovisas vad respondenterna svarat på fråga 12 i enkäten (se bilaga 3) som handlar 

om vart ungdomar skulle vända sig för att få professionell hjälp med olika problem. 

Problemen är indelade i sju områden; sexuell hälsa, psykisk ohälsa, kroppslig ohälsa, 

hälsa/livsstil, relationer, problem med alkohol/droger och ekonomisk rådgivning. 

 

4.1.1. Sexuell hälsa 

De frågor som innefattas i detta 

problemområde är frågor kring sexualitet 

(sexualitet), misstanke om könssjukdom 

(könssjukdom), frågor om/behov av 

preventivmedel (preventivmedel) och 

misstanke om eller har blivit gravid 

(graviditet). Andelen som svarade att de i 

första hand skulle vända sig till 

ungdomsmottagningen vid dessa frågor 

var 89 procent (se figur 1). 
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Tabell 5 visar framför allt att ungdomsmottagningen är det svarsalternativ som dominerar när 

ungdomar svarar på vart de skulle vända sig för att få professionell hjälp när det gäller sexuell 

hälsa. Tabell 5 visar även att det finns en skillnad mellan tjejer och killar vid frågor som rör 

preventivmedel och graviditet. Det är fler killar än tjejer som svarat att de inte vet vart de ska 

vända sig vid problem kring sexuell hälsa. Den största skillnaden är vid misstanke om 

graviditet. Det är färre killar som skulle vända sig till ungdomsmottagningen förutom vid 

könssjukdomar där samtliga killar skulle vända sig till ungdomsmottagningen. Killarna skulle 

däremot i högre grad än tjejer vända sig till vårdcentralen. Störst var skillnaden vid misstanke 

om könssjukdomar där 20 procent av killarna och fem procent av tjejerna skulle vända sig till 

vårdcentralen.  

Antalet tidigare besök påverkar ungdomarnas svar genom att de som besökt 

ungdomsmottagningen flera gånger tidigare i större utsträckning skulle vända sig till 

ungdomsmottagningen. Störst är skillnaden vid frågor kring preventivmedel. De som inte 

Probelmområde G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 Chi-2

Kön Sexualitet 2.9 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 87.3 100 7.3 0.0 1.44

G1 = Tjejer Könssjukdom 0.5 0.0 0.0 0.0 4.9 20.0 90.8 80.0 2.4 0.0 4,5

G2 = Killar preventivmedel 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.0 95.1 80.0 2.0 0.0 13.46**

Graviditet 0.5 0.0 0.5 0.0 2.9 0.0 92.6 70.0 2.0 20.0 15.70*

Tidigare besök Sexualitet 5.9 0.8 0.0 0.8 0.0 0.8 91.2 89.5 2.9 6.8 5.66

G1 = Aldrig Könssjukdom 2.9 0.0 0.0 0.0 8.6 2.3 88.6 94.0 0 2.3 8.30

G2 = Flera preventivmedel 2.9 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 88.6 97.0 0.0 1.5 12.33*

Graviditet 0.0 0.8 2.9 0.0 2.9 1.5 85.7 94.7 5.7 1.5 6.87

Anledning besök Sexualitet 3.1 4.2 0.0 4.2 0.5 0.0 88.5 79.2 6.3 12.5 9.98

G1 = Sexuell hälsa Könssjukdom 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 25.0 92.2 70.8 2.1 4.2 18.27**

G2 = Annat preventivmedel 0.5 4.2 0.0 0.0 0.5 4.2 94.8 91.7 2.1 0.0 7.11

Graviditet 0.5 0.0 0.5 0.0 1.6 12.5 93.2 79.2 2.1 8.3 13.30*

Info skola Sexualitet 4.1 0.0 0.0 1.6 0.7 0.0 88.4 90.5 6.8 4.8 10.30

G1 = Ja Könssjukdom 0.7 0.0 0.0 0.0 4.8 9.5 91.8 85.7 2.7 1.6 7.13

G2 = Nej preventivmedel 0.7 1.6 0.0 0.0 0.7 1.6 95.9 92.1 2.7 0.0 9.50*

Graviditet 0.7 0.0 0.7 0.0 1.4 6.3 94.5 85.7 2.7 3.2 12.02*

Info vänner Sexualitet 2.0 4.8 0.7 0.0 0.7 0.0 91.2 83.9 4.8 9.7 4.38

G1 = Ja Könssjukdom 0.0 1.6 0.0 0.0 5.4 7.9 93.2 82.5 0.7 6.3 9.67*

G2 = Nej preventivmedel 0.0 3.2 0.0 0.0 0.7 1.6 98.0 87.1 0.0 6.5 15.19**

Graviditet 0.7 0.0 0.7 0.0 4.1 0.0 93.2 88.7 0.0 9.7 17.72**

Samtliga Sexualitet

respondenter Könssjukdom

preventivmedel

Graviditet

* P < .05           ** P < .01

3.2 0.5 0.5 85.6 6.8

Skolan elevhälsa Socialtjänst Vårdcentral UM Vet inte

Tabell 5:  Skillnader mellan olika grupper (G 1  och G 2 ) och andelen (%) ungdomar som skulle vända sig till 

respektive hjälpinstans för att få professionell hjälp vid frågor angående sexuell hälsa (sexualitet, könssjukdom, 

preventivmedel och graviditet). Chi-2 redovisas inte på grund av att antal celler i korstabell med förväntade 

värde under fem får vara högst 20 procent.

0.5 0.0 5.9 88.3 2.3

0.9 0.0 0.9 91.9 1.8

0.5 0.5 2.7 89.2 2.7
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Socialtjänst
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Figur 2: Respondenternas svar angående vart de i första 

hand skulle vända sig angående psykisk ohälsa?

besökt ungdomsmottagningen tidigare skulle i större utsträckning vända sig till skolans 

elevhälsa och till vårdcentralen.  

De ungdomar som besökte ungdomsmottagningen angående sexuell hälsa skiljer sig från dem 

som sökt hjälp på grund av någon annan anledning. Av de som sökte för sexuell hälsa var det 

fler som skulle vända sig till ungdomsmottagningen. De som sökt hjälp för annat vid besöket 

på ungdomsmottagningen skulle i högre grad vända sig till vårdcentralen angående sexuell 

hälsa, framförallt vid frågor som rör könssjukdomar.  

Vart ungdomarna fått information påverkar också vart de skulle vända för att få hjälp med 

frågor kring sexuell hälsa. Framför allt om dem fått information från vänner eller inte. De som 

fått information om ungdomsmottagningen från vänner skulle i högre grad vända sig dit. Det 

var väldigt få som inte visste vart de skulle vända sig för att få hjälp med frågor kring sexuell 

hälsa, men av dem som inte fått information från vänner var det fler som inte visste vart de 

skulle vända sig. 

 

4.1.2. Psykisk ohälsa 

Respondenterna visar större osäkerhet 

angående vart de ska vända sig angående 

psykisk ohälsa. Variationen är större och 

många (25 %) vet inte vart de i första hand 

skulle vända sig för att få professionell hjälp 

(se figur 2). Respondenterna har svarat på vart 

dem skulle vända sig för att få professionell 

hjälp för stress, oro/ångest och ätstörningar.  
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Tabell 6 visar att det finns en statistiskt säkerställd skillnad mellan yngre (13-18 år)  och äldre 

respondenter (19-23 år). Den tydligaste skillnaden är att fler yngre i första hand skulle vända 

sig till skolans elevhälsa, medan de äldre i större utsträckning skulle välja att vända sig till 

vårdcentralen. 

Det går också se en skillnad beroende på sysselsättning. De som arbetar skulle mer sannolikt 

vända sig till vårdcentralen och de som studerar skulle i större utsträckning vända sig till 

skolans elevhälsa. Av dem som arbetar var det många som inte visste vart de skulle vända sig 

angående ätstörningar. 

Antal besök på ungdomsmottagninen påverkar hur ungdomarna väljer att svara. Värt att 

observera är att av dem som besökt ungdomsmottagningen flera gånger tidigare var det fler 

som inte visste vart de skulle vända sig med frågor kring psykisk ohälsa och färre som skulle 

vända sig till ungdomsmottagningen jämfört med dem som var där för första gången. Av de 

som besökt ungdomsmottagningen flera gånger skulle fler istället vända sig till vårdcentralen.  

Det finns också en skillnad beroende på anledningen till ungdomarnas besök på 

ungdomsmottagningen. Fler av dem som sökt hjälp för psykisk ohälsa skulle i första hand 

vända sig till ungdomsmottagningen när det gäller oro/ångest och ätstörningar och färre skulle 

vända sig till vårdcentralen och till skolans elevhälsa. För stress visar resultatet det motsatta. 

De som sökt hjälp för psykisk ohälsa skulle vid stress i högre utsträckning vända sig till 

vårdcentralen och skolans elevhälsa än till ungdomsmottagningen. 

Probelmområde G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 Chi-2

Ålder Stress 44.4 12.8 0.0 2.6 8.5 35.9 22.2 28.2 22.2 16.7 37.34**

G1 = 0-18 Oro/ångest 34.5 10.4 0.9 7.8 7.8 24.7 33.6 35.1 20.7 20.8 26.46**

G2 = 19-23 Ätstörningar 16.9 9.0 2.5 1.3 14.4 26.9 31.4 20.5 30.5 42.3 13.53*

Sysselsättning Stress 35.3 4.7 0.6 2.3 15.0 44.2 25.1 30.2 21.6 14.0 28.02**

G1 = skola Oro/ångest 27.7 4.7 1.8 9.3 12.7 25.6 36.7 37.2 18.7 20.9 17.46**

G2 = jobb Ätstörningar 14.9 2.3 2.4 0.0 20.2 27.9 29.8 20.9 29.8 46.5 10.23

Tidigare besök Stress 34.3 21.2 0.0 1.5 8.6 27.3 42.9 23.5 11.4 22.7 12.22*

G1 = Aldrig Oro/ångest 28.6 15.3 0.0 5.3 5.7 22.9 51.4 34.4 11.4 19.8 12.05*

G2 = Flera Ätstörningar 8.6 11.4 0.0 0.8 17.1 25.8 42.9 25.8 25.7 34.1 5.77

Anledning besök Stress 30.4 20.0 0.6 2.9 23.2 11.4 18.8 57.1 23.2 8.6 26.32**

G1 = Psykisk ohälsa Oro/ångest 11.8 25.0 5.9 2.8 2.9 18.3 79.4 27.2 0.0 23.9 38.26**

G2 = Annat Ätstörningar 5.7 13.7 0.0 2.2 22.9 21.4 28.6 26.9 37.1 33.5 3.77

Info Studiebesök Stress 34.6 23.5 0.0 2.0 25.2 14.7 19.6 33.3 18.7 22.5 12.04*

G1 = Ja Oro/ångest 22.4 24.0 2.8 4.0 16.8 12.0 36.4 38.0 20.6 18.0 3.32

G2 = Nej Ätstörningar 13.1 12.6 0.0 3.9 18.7 23.3 29.0 28.2 36.4 29.1 5.67

Samtliga Stress

respondenter Oro/ångest

Ätstörningar

* P < .05           ** P < .01

Tabell 6: Skillnader (Chi-2) mellan olika grupper (G 1 och G 2 ) och andelen (%) ungdomar som skulle vända

sig till respektive hjälpinstans för att få professionell hjälp vid frågor angående psykisk ohälsa (stress,

oro/ångest och ätstörningar).

22.1 3.2 15.3 34.7 19.4

12.2 1.8 21.2 27.0 33.3

Skolan elevhälsa Socialtjänst Vårdcentral UM Vet inte

27.9 0.9 20.7 24.8 20.7
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Figur 3: Respondenternas svar angående vart de i första 

hand skulle vända sig angående kroppslig ohälsa?

Studiebesök på ungdomsmottagningen verkar påverka ungdomarna att inte i lika hög grad 

söka hjälp för psykisk ohälsa på ungdomsmottagningen. Av dem som varit på studiebesök 

skulle färre vända sig till ungdomsmottagningen jämfört med dem som inte varit på 

studiebesök.  

 

4.1.3.Kroppslig ohälsa 

För kroppslig ohälsa (ont i magen, 

problem med astma/allergier, huvudvärk, 

och problem med acne) skulle 70 procent 

i första hand vända sig till vårdcentralen 

och tio procent vet inte (se figur 3). 

Tabell 7 (nästa sida) visar att åldern på 

respondenterna påverkar ungdomarna 

svar. Det är fler yngre än äldre som inte 

vet vart de skulle vända sig. De yngre 

skulle i högre grad vända sig till skolans 

elvehälsa medan de äldre i högre grad 

skulle vända sig till vårdcentralen.  

 

 
 

Probelmområde G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 Chi-2

Ålder Ont i magen 17.8 5.2 0.0 0.0 61.0 85.7 5.9 6.5 14.4 2.6 17.13**

G1 = 13-18 Astma/allergi 9.3 3.9 0.0 1.3 75.4 86.8 3.4 3.9 9.3 3.9 7.98

G2 = 19-23 Huvudvärk 27.1 11.8 0.8 1.3 58.5 81.6 4.2 2.6 9.3 2.6 12.27*

Acne 9.3 5.3 0.0 1.3 62.7 78.9 11.0 3.9 16.9 10.5 8.42

Sysselsättning Ont i magen 15.6 0.0 0.0 0.0 65.9 88.4 5.4 4.7 12.6 4.7 12.22*

G1 = skola Astma/allergi 7.8 2.4 0.6 0.0 78.4 85.7 3.6 4.8 7.8 4.8 2.54

G2 = jobb Huvudvärk 24.0 2.4 1.2 0.0 62.9 88.1 3.6 2.4 8.4 4.8 16.30**

Acne 8.4 2.4 0.6 0.0 65.9 81.0 10.2 4.8 15.0 9.5 8.82

Info skola Ont i magen 13.0 12.7 0.0 0.0 68.5 74.6 6.8 3.2 11.0 7.9 2.05

G1 = Ja Astma/allergi 6.8 4.8 0.0 1.6 78.1 85.7 4.8 1.6 9.6 1.6 11.87*

G2 = Nej Huvudvärk 21.9 12.7 0.0 3.2 65.1 76.2 3.4 3.2 9.6 3.2 12.08*

Acne 8.9 3.2 0.0 1.6 64.4 79.4 10.3 6.3 16.4 7.9 11.12

Samtliga Ont i magen

respondenter Astma/allergi

Huvudvärk

Acne

* P < .05           ** P < .01

Tabell 7: Skillnader (Chi-2) mellan olika grupper (G 1 och G 2 ) och andelen (%) ungdomar som skulle vända

sig till respektive hjälpinstans för att få professionell hjälp vid frågor angående kroppslig ohälsa (Ont i magen,

astma/allergi, huvudvärk och acne).

Skolan elevhälsa Socialtjänst Vårdcentral UM Vet inte

12.2 0.0 68.5 5.9 10.4

6.3 0.5 77.9 3.6 7.2

18.9 0.9 66.7 3.2 7.2

8.6 13.56.8 0.5 67.6
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Figur 4: Respondenternas svar angående vart de i första 

hand skulle vända sig angående hälsa/livsstil?

Även sysselsättning påverkar svaren. De som studerar är mer osäkra. Fler av dessa har svarat 

att de inte vet vart de skulle vända sig och det är fler som skulle vända sig till skolans 

elevhälsa. Av dem som arbetar skulle fler vända sig till vårdcentralen. 

De som fått information om ungdomsmottagningen skulle i något större utsträckning i första 

hand söka hjälp på ungdomsmottagningen.  

 

4.1.4. Hälsa/livsstil 

Till problemområdet hälsa/livsstil hör 

frågor om kostrådgivning, råd om motion 

och träning, sömnsvårigheter och 

viktproblem. Under detta område är det 

28 procent som svarat att de inte vet vart 

de ska vända sig för professionell hjälp. 

35 procent har svarat att de skulle vända 

sig till vårdcentralen (se figur 4). 

 



27 
 

 
 

Inom problemområdet hälsa/livsstil är det flera egenskaper som påverkar resultatet (se tabell 

8). Ålder påverka samtliga underkategorier, men det är inte så stor skillnad i hur många som 

svarat ”vet inte”. Däremot skiljer det sig vart de skulle vända sig. De yngre skulle i något 

högre grad vända sig till ungdomsmottagningen men framför allt skulle de i högre grad vända 

sig till skolans elevhälsa. De äldre skulle i högre utsträckning vända sig till vårdcentralen.  

Sysselsättning är en egenskap som påverkar respondenternas svar för sömnsvårigheter och 

viktproblem. De som studerar svarar oftare ”vet inte” än de som arbetar. Den största 

skillnaden är att de som arbetar i högre grad skulle vända sig till vårdcentralen, medan de som 

studerar skulle vända sig både till vårdcentralen och till skolans elevhälsa.  

Anledningen till ungdomarnas besök på ungdomsmottagningen påverkar deras svar. Av dem 

som besökt ungdomsmottagningen på grund av psykisk ohälsa är det fler som skulle vända sig 

till vårdcentralen för att få professionell hjälp med frågor kring kroppslig ohälsa. Det är även 

fler av dessa som skulle vända sig till ungdomsmottagningen. Av de som sökt hjälp för 

Probelmområde G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 Chi-2

Ålder Kostrådgivning 27.6 14.5 1.7 1.3 19.8 40.8 7.8 5.3 38.8 35.5 11.66**

G1 = 13-18 Råd motion/träning 32.5 13.2 0.0 2.6 17.9 30.3 11.1 6.6 34.2 43.4 15.12**

G2 = 19-23 Sömnsvårigheter 35.6 3.9 0.8 0.0 33.1 66.2 10.2 14.3 17.8 13.0 33.40**

Viktproblem 22.4 10.7 0.0 0.0 32.8 57.3 14.7 8.0 26.7 24.0 14.41**

Sysselsättning Kostrådgivning 24.8 7.1 1.8 0.0 27.9 33.3 7.3 9.5 33.9 45.2 7.47

G1 = skola Råd motion/träning 28.3 11.9 1.2 0.0 24.7 23.8 9.0 9.5 31.9 52.4 8.48

G2 = jobb Sömnsvårigheter 26.3 0.0 0.6 0.0 42.5 72.1 12.0 16.3 16.2 9.3 19.33**

Viktproblem 20.6 4.8 0.0 0.0 39.4 61.9 12.1 14.3 25.5 16.7 9.91*

Anledning besök Kostrådgivning 21.2 20.8 1.6 0.0 27.0 37.5 7.9 4.2 37.6 37.5 2.76

G1 = Sexuell hälsa Råd motion/träning 26.3 12.5 1.1 0.0 20.5 50.0 9.5 0.0 38.4 33.3 12.08*

G2 = Annat Sömnsvårigheter 21.4 16.7 0.5 0.0 47.9 54.2 10.9 20.8 16.7 4.2 4.63

Viktproblem 16.5 20.8 0.0 0.0 41.0 66.7 13.3 0.0 26.6 12.5 8.97

Anledning besök Kostrådgivning 14.3 22.5 0.0 1.7 31.4 27.5 17.1 5.6 34.3 38.2 7.15

G1 = Psykisk ohälsa Råd motion/träning 14.3 26.8 0.0 1.1 45.7 19.6 14.3 7.3 22.9 40.8 15.04**

G2 = Annat Sömnsvårigheter 14.3 22.1 0.0 0.6 48.6 48.6 25.7 9.4 8.6 16.6 8.78

Viktproblem 14.3 17.5 0.0 0.0 54.3 41.8 14.3 11.3 14.3 27.1 3.41

Info Studiebesök Kostrådgivning 27.4 18.8 0.0 3.0 25.5 30.7 4.7 9.9 36.8 37.6 9.6

G1 = Ja Råd motion/träning 29.0 21.8 0.0 2.0 20.6 25.7 8.4 8.9 38.3 36.6 4.01

G2 = Nej Sömnsvårigheter 24.3 18.4 0.9 0.0 50.5 45.6 13.1 12.6 10.3 18.4 7.34

Viktproblem 24.3 10.1 0.0 0.0 37.4 49.5 13.1 11.1 24.3 25.3 9.91*

Info UMO.se Kostrådgivning 22.6 22.9 1.2 2.9 31.1 17.1 6.1 8.6 34.1 48.6 6.09

G1 = Ja Råd motion/träning 23.8 36.1 1.2 0.0 27.4 8.3 7.3 11.1 36.0 41.7 7.61

G2 = Nej Sömnsvårigheter 21.7 25.0 0.0 2.8 51.8 33.3 12.7 11.1 10.2 27.8 15.00**

Viktproblem 17.9 16.7 0.0 0.0 45.7 33.3 9.9 19.4 23.5 30.6 5.09

Samtliga Kostrådgivning

respondenter Råd motion/träning

Sömnsvårigheter

Viktproblem

* P < .05           ** P < .01

Tabell 8: Skillnader (Chi-2) mellan olika grupper (G 1 och G 2 ) och andelen (%) ungdomar som skulle vända

sig till respektive hjälpinstans för att få professionell hjälp vid frågor angående hälsa/livsstil (Kostrådgivning,

råd om motion och träning, sömnsvårigheter och viktproblem).

16.2 0.0 41.9 11.7 23.9

Skolan elevhälsa Socialtjänst Vårdcentral UM Vet inte

20.3 1.4 27.5 7.2 36.0

20.3 0.5 47.3 12.2 14.9

23.9 0.9 23.0 8.6 36.5
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Figur 5: Respondenternas svar angående vart de i första 

hand skulle vända sig angående relationsproblem?

psykisk ohälsa är det färre som skulle vända sig till skolans elevhälsa angående hälsa/livsstil.  

De som sökt för sexuell hälsa är i större utsträckning osäkra på vart de ska vända sig med 

frågor kring hälsa/livsstil. 

Av de ungdomar som besökt UMO.se är de färre som svarat att de inte vet vart de ska vända 

sig. Dessa ungdomar väljer i högre grad att besöka vårdcentralen när det kommer till frågor 

som handlar om hälsa/livsstil. 

 

4.1.5. Relationsproblem 

Även i fråga om relationsproblem 

(pojkvän/flickvän, vänner, familj) är 

det många som är osäkra på vart de 

skulle vända sig. Andelen som svarat 

”vet inte” var 24 procent medan 54 

procent svarar att de skulle vända sig 

till ungdomsmottagningen (se figur 5).  

 

 
 

Tabell 9 visar en statistiskt säkerställd skillnad vid relationsproblem beroende på 

sysselsättning. Båda grupperna skulle i stor utsträckning vända sig till ungdomsmottagningen 

men de som studerar skulle oftare vända sig till skolans elevhälsa. De som arbetar är mer 

osäkra och nästan tio procent skulle vända sig till socialtjänsten. 

Probelmområde G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 Chi-2

Kön Relationsproblem 11.3 20.0 3.9 0.0 0.5 0.0 56.2 50.0 25.6 20.0 3.16

G1 = Tjejer Alkohol/droger 6.4 0.0 8.4 40.0 10.8 0.0 35.0 50.0 33.5 0.0 15.61**

G2 = Killar Ekonomisk rådgivning 3.9 0.0 27.5 40.0 0.5 0.0 6.4 0.0 60.8 60.0 1.71

Sysselsättning Relationsproblem 14.5 4.8 1.8 9.5 0.6 0.0 58.4 50.0 21.7 33.3 11.06*

G1 = skola Alkohol/droger 8.4 0.0 10.8 4.9 8.4 17.1 34.7 41.5 31.1 31.7 7.66

G2 = jobb Ekonomisk rådgivning 5.4 0.0 26.9 33.3 0.0 2.4 6.6 4.8 59.9 59.5 7.41

Info Studiebesök Relationsproblem 12.1 11.9 1.9 5.9 0.9 0.0 55.1 59.4 29.0 18.8 7.56

G1 = Ja Alkohol/droger 8.4 5.0 7.5 11.9 11.2 9.9 31.8 40.6 37.4 25.7 6.4

G2 = Nej Ekonomisk rådgivning 2.8 5.9 17.6 38.6 0.0 1.0 7.4 4.0 72.2 48.5 18.64**

Samtliga Relationsproblem

respondenter Alkohol/droger

Ekonomisk rådgivning

* P < .05           ** P < .01

Tabell 9: Skillnader (Chi-2) mellan olika grupper (G 1 och G 2 ) och andelen (%) ungdomar som skulle vända

sig till respektive hjälpinstans för att få professionell hjälp vid frågor angående relationsproblem,

alkohol/droger och ekonomisk rådgivning.

Skolan elevhälsa Socialtjänst Vårdcentral UM Vet inte

11.7 3.6 0.5 54.1 24.3

6.3 9.5 10.4 34.2 30.6

4.1 27.5 0.5 5.9 58.6
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Figur 6: Respondenternas svar angående vart de i första 

hand skulle vända sig angående problem med 
alkohol/droger?

Skolhälsa
4% Socialtjänst

28%

Ungdoms-
mottagning

6%

Övriga
3%

Vet inte
59%

Figur 7: Respondenternas svar angående vart de i första 

hand skulle vända sig angående ekonomisk rådgivning?

4.1.6. Alkohol och droger 

Angående alkohol och droger har 34 

procent svarat att de i första hand skulle 

vända sig till ungdomsmottagningen för 

att få professionell hjälp medan 31 

procent inte vet vart de skulle vända sig 

(se figur 6).  

Vilket kön respondenten har påverkar 

detta problemområde (se tabell 9). Tjejer 

är mer osäkra än killar. Killarna skulle i 

högre utsträckning vända sig till ungdomsmottagningen och socialtjänsten. Ingen av killarna 

skulle vända sig till skolans elevhälsa eller till vårdcentralen. Av tjejerna skulle sex procent 

vända sig till skolans elevhälsa och elva procent till vårdcentralen.  

 

4.1.7. Ekonomisk rådgivning 

När det gäller ekonomisk rådgivning är 

det 59 procent som inte vet vart de i 

första hand skulle vända sig för att få 

professionell hjälp. Av respondenterna 

skulle 28 procent vända sig till 

socialtjänsten och sex procent till 

ungdomsmottagningen (se figur 7).  

Det går att se en skillnad mellan de 

som varit på studiebesök och de som 

inte varit det (se tabell 9). De som varit på studiebesök var mer osäkra på vart de skulle vända 

sig, 72 procent svarade att de inte visste. Av de som inte varit på studiebesök var det 49 

procent som inte visste vart de skulle vända sig angående ekonomisk rådgivning. Av de som 

inte varit på studiebesök skulle flera av dessa vända sig till socialtjänsten. 
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Figur 8: I vilken grad instämmer ungdomar att 
ungdomsmottagningen kan erbjuda hjälp för olika 

problemområden?

4.2. Frågeställning 2: Vad har ungdomar för uppfattning om vad 

ungdomsmottagningen kan hjälpa till med? 

Figur 8 visar i vilken grad ungdomar tror att 

ungdomsmottagningen kan erbjuda hjälp för 

olika problemområden; sexuell hälsa, 

psykisk ohälsa, kroppslig ohälsa, 

hälsa/livsstil, relationer, alkohol/droger och 

ekonomi. Skalan sträcker sig från 1-3, där 1 

motsvarar instämmer inte, 2 motsvarar 

instämmer delvis och 3 instämmer helt. 

Tabell 10 och 11 visar skillnader i 

medelvärde beroende på ett antal olika 

bakgrundsfaktorer.  

 

 
 

 

4.2.1. Sexuell hälsa 

Det första problemområdet, sexuell hälsa, innefattar frågor kring sexualitet, misstanke om 

könssjukdom, frågor om preventivmedel och misstanke om graviditet. Ingen av 

respondenterna svarade instämmer inte på någon av frågorna inom detta problemområde. 

Snittet för samtliga respondenter var 2,95 (se figur 8). Inga signifikanta skillnader hittades 

mellan olika grupper (se tabell 10). 

 

Medel SD T-test Medel SD T-test Medel SD T-test Medel SD T-test

Ålder 0-18 år 2.97 0.08 2.50 0.48 1.95 0.56 2.10 0.54

19-23 år 2.95 0.17 2.36 0.63 1.71 0.52 1.96 0.55

Kön Tjejer 2.96 0.15 2.43 0.55 1.88 0.55 2.06 0.54

Killar 2.90 0.24 2.63 0.37 1.73 0.70 2.08 0.58

Sysselsättning Sttudier 2.95 0.15 2.49 0.52 1.92 0.58 2.11 0.55

Arbete 2.95 0.18 2.29 0.61 1.74 0.46 1.87 0.47

Antal Tidigare Aldrig 2.95 0.15 2.63 0.37 1.93 0.57 2.21 0.50

besök Flera 2.96 0.16 2.40 0.60 1.83 0.54 2.01 0.55

Besök ang Ja 2.88 0.27 2.56 0.48 1.69 0.51 1.95 0.53

Sexuell hälsa Nej 2.96 0.14 2.43 0.56 1.90 0.56 2.07 0.54

Besök ang Ja 2.96 0.16 2.40 0.56 1.92 0.56 2.06 0.55

psykisk ohälsa Nej 2.93 0.17 2.63 0.41 1.62 0.46 2.03 0.48

Fått info från Ja 2.96 0.15 2.46 0.53 1.94 0.56 2.12 0.53

skola Nej 2.95 0.14 2.46 0.56 1.73 0.53 1.95 0.54

* P < .05           ** P < .01

Tabell 10: Ungdomarnas uppfattning om vad ungdomsmottagningen kan hjälpa till med. Skillnader i

medelvärde (1=instämmer inte, 2=instämmer delvis, 3=instämmer helt), standardavvikelse (SD) samt

signifikansnivå (students T-test).

0.63 0.55 2.43* 2.16*

0.83 -2.76** 2.90** 0.31

-1.62 1.09 -1.76 -1.05

-0.26 2.83** 0.87 1.90

0.79 2.16* 2.03* 2.64**

1.11 -1.17 0.88 -0.11

3.03**1.691.43 1.87

Hälsa/livsstilKroppslig ohälsaPsyksik ohälsaSexuell hälsa
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4.2.2. Psykisk ohälsa 

Snittet för samtlig frågor som rör psykisk ohälsa (stress, oro/ångest och ätstörningar) hamnar 

på 2,44 (se figur 8). Andelen som inte instämmde i att ungdomsmottagningen kunde hjälpa till 

vid problem med stress var tio procent, oro/ångest elva procent och ätstörningar fem procent. 

Det finns en skillnad i medelvärde mellan de som arbetar och de som studerar (se tabell 10). 

De som studerar har ett högre medelvärde än de som arbetar. Det finns också en skillnad 

beroende på anledningen till besöket, där de som besökt ungdomsmottagningen angående 

psykisk ohälsa har ett lägre medelvärde än de som sökt hjälp för något annat. De som besökt 

ungdomsmottagningen flera gånger tror i lägre utsträckning att ungdomsmottagningen kan 

hjälpa till med frågor kring psykisk ohälsa jämfört med dem som aldrig tidigare besökt 

ungdomsmottagningen. 

 

4.2.3. Kroppslig ohälsa 

Den genomsnittliga nivån för kroppslig ohälsa (Sömnsvårigheter, ont i magen, huvudvärk, 

problem med astma/allergier, och acne) hamnade på 1,87 (se figur 8). Ingen jämförd grupp 

hamnar över två i genomsnitt, som motsvar nivån för instämmer delvis. Andelen som inte 

instämde var för ont i magen elva procent, astma/allergier 50 procent och för huvudvärk 37 

procent (se tabell 10). Yngre respondenter har ett högre medelvärde jämfört med äldre och de 

som studerar har ett högre medelvärde än de som arbetar. Det går också se en skillnad 

beroende på om respondenterna besökt ungdomsmottagningen på grund av psykiska ohälsa 

eller inte. De som sökt för psykisk ohälsa tror i större utsträckning att ungdomsmottagningen 

kan hjälpa till med kroppslig ohälsa. Det finns också en skillnad beroende på om ungdomarna 

fått information om ungdomsmottagningen genom skolan eller inte. De som fått information 

via skolan tror i högre utsträckning att ungdomsmottagningen kan hjälpa till med kroppslig 

ohälsa. 

 

4.2.4. Hälsa/livsstil 

Till problemområdet hälsa/livsstil hör frågor om kostrådgivning, råd om motion och träning, 

sömnsvårigheter och viktproblem. Av respondenterna var det 27 procent som svarade 

instämmer inte på frågan om ungdomsmottagningen kan erbjuda hjälp med kostrådgivning. 

För råd om motion och träning var siffran 33 procent och för sömnsvårigheter 16 procent. 

Den genomsnittliga nivån för samtliga respondenter inom detta område blev 2,06 (se figur 8). 

Det går att se en skillnad beroende sysselsättning (se tabell 10). Studenter har ett högre 

medelvärde än de som arbetar. De som angett att de fått information från skolan har ett högre 

medelvärde, jämfört med de som inte fått information. 
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4.2.5. Relationsproblem 

När respondenterna fick ange om de trodde att ungdomsmottagningen kan erbjuda hjälp vid 

relationsproblem (flickvän/pojkvän, vänner, familj) hamnade genomsnittet på 2,57 (se figur 

8). Bara två procent svarade att de inte instämde i att ungdomsmottagningen kunde erbjuda 

hjälp med detta. Inga signifikanta skillnader mellan grupper (se tabell 11). 

 

 

4.2.6. Alkohol/droger 

Det totala genomsnittet för alkohol/droger är 2,44 (se figur 8). Nio procent instämde inte i att 

ungdomsmottagningen kunde erbjuda hjälp inom detta område. I tabell 11 går det se att det 

finns skillnader beroende på kön och anledning till besöket. Killar har ett högre medelvärde  

än tjejer. De som sökt hjälp för psykisk ohälsa har ett lägre medelvärde än de som sökt för 

frågor som rör sexuell hälsa. De som för sexuell hälsa tror i högre utsträckning att 

ungdomsmottagningen kan hjälpa till med alkohol/droger än de som sökt för psykisk ohälsa 

eller annat. 

 

4.2.7. Ekonomisk rådgivning  

Genomsnittet för samtliga respondenter hamnade på 1,48 för detta område, vilket är den 

lägsta av samtliga problemområden (se figur 8). Av respondenterna hade 61 procent 

uppfattningen att ungdomsmottagningen inte kan erbjuda hjälp angående ekonomisk 

rådgivning. Inga signifikanta skillnader mellan olika grupper kunde hittas (se tabell 11). 

Medel SD T-test Medel SD T-test Medel SD T-test

Ålder 0-18 år 2.78 0.46 2.51 0.60 1.49 0.63

19-23 år 2.77 0.48 2.34 0.69 1.45 0.66

Kön Tjejer 2.75 0.49 2.41 0.66 1.48 0.65

Killar 2.89 0.33 2.90 0.32 1.60 0.84

Sysselsättning Sttudier 2.79 0.45 2.50 0.61 1.52 0.67

Arbete 2.63 0.58 2.28 0.75 1.34 0.62

Tidigare besök Aldrig 2.86 0.36 2.59 0.56 1.63 0.69

Flera 2.73 0.53 2.36 0.70 1.43 0.67

Besök ang Ja 2.83 0.38 2.71 0.46 1.71 0.69

Sexuell hälsa Nej 2.74 0.50 2.41 0.67 1.45 0.65

Besök ang Ja 2.73 0.50 2.39 0.67 1.46 0.66

psykisk ohälsa Nej 2.88 0.41 2.70 0.53 1.62 0.65

Fått info från Ja 2.76 0.49 2.48 0.65 1.51 0.68

skola Nej 2.76 0.47 2.35 0.68 1.43 0.62

* P < .05           ** P < .01

Tabell 11: Ungdomarnas uppfattning om vad ungdomsmottagningen kan hjälpa till

med. Skillnader i medelvärde mellan olika grupper (students T-test).

0.86

1.97 1.54

0.87 2.84** 1.79

-0.87 -4.40** -0.59

1.62 1.96 1.53

1.69

-1.95 -2.90** -1.30

-0.91 1.30

0.37 1.81 0.47

Relationsprobelm Alkohol/droger Ekonomiska problem
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23%

Figur 9: Vad tycker ungdomar att 

ungdomsmottagningen borde kunna hjälpa till med?

4.3. Frågeställning 3: Hur väl stämmer ungdomsmottagningarnas 

information om vilken hjälp de kan erbjuda överens med de 

förväntningar och behov ungdomar har? 

4.3.1. Förväntningar och behov 

För att göra en bedömning av om ungdomarnas besök på ungdomsmottagningen levde upp till 

de förväntningar och behov de hade sammanställdes respondenternas svar av fråga 8, 9 och 10 

i enkäten; jag fick den hjälp jag behövde, jag fick den hjälp jag förväntade mig och jag hade 

hellre fått hjälp på annat sätt (Cronbach alfa 0,65) (se bilaga 3). Svaren genererade ett värde 

mellan 1-3, där 1 innebär instämmer inte, 2 instämmer delvis och 3 instämmer helt.  

Respondenternas svar jämfördes med vilken anledning de angett till sitt besök. Tabell 12 visar 

skillnader i medelvärde mellan de som angett en anledning för sitt besök och övriga 

respondenter, de som inte angett den anledningen för sitt besök. 

 

 
 

Medelvärdet för samtliga respondenter är 2,95. De anledningar som klart flest angett är frågor 

kring sexuell hälsa. De finns en signifikant skillnad för dem som angett min familj, vilka har 

ett lägre värde än övriga respondenter. De 

som sökt för psykisk ohälsa, sömn/trötthet 

och skola har också ett lägre medelvärde 

även om inte skillnaderna är signifikanta.  

Figur 9 visar respondenternas svar på fråga 

14 i enkäten (se bilaga 3), vad ungdomarna 

tycker att ungdomsmottagningen borde 

kunna hjälpa till med men som de inte gör 

Angiven anledning

till besök Medel SD Medel SD T-test N

Vikt 3.0 0.00 2.95 0.21 0.51 5

Sömn/trötthet 2.57 0.55 2.96 0.19 -1.61 5

Kroppslig hälsa 2.93 0.16 2.95 0.21 -0.50 16

Min Familj 2.77 0.36 2.97 0.19 -2.15* 16

Skola 2.65 0.44 2.96 0.19 -2.04 8

Sexuell hälsa (1) 2.96 0.20 2.93 0.28 -0.54 193

Relationer 2.92 0.16 2.96 0.21 -0.68 19

Psykisk ohälsa (2) 2.88 0.30 2.97 0.19 1.67 34

* P < .05           ** P < .01

(1) Sexualitet, preventivmedel, könsskukdomar, graviditet 

(2) Självmordstankar, oro/ångest, stress, nedstämdhet

Ja Nej

Tabell 12: Respondenternas upplevelse av sitt besök på ungdomsmottagningen.

Skillnader i medelvärde mellan de som angett en anledning för sitt besök (N) och

övriga respondenter. Hur nöjda ungdomarna var med sitt besök redovisas utifrån en

skala 1-3, där 1=instämmer inte, 2= instämmer delvis och 3= instämmer helt.
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Figur 10: Hur skulle ungdomsmottagningens verksamhet kunna 

förbättras?

idag. Svaren visar att det är främst inom två områden ungdomar tycker att 

ungdomsmottagningen borde kunna erbjuda hjälp, ekonomi och kostrådgivning. 

I fråga 22, sista frågan i enkäten, fick ungdomarna friheten att fantisera kring den ”perfekta 

ungdomsmottagningen” (se bilaga 3).  Många svarade ”att det är bra som det är”. Figur 10 

visar att de som gav konkreta svar främst 

påvisade behov av tid i olika former. Tider 

i diagrammet innefattar mer bokningsbara 

tider, mer öppettider, mer telefontid, mer 

drop-in och tid att chatta med någon 

professionell online. Ungdomarna svarade 

även att de önskade en mer heltäckande 

hjälp (hjälp med allt).  

 

5. Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera det vi genom analysen har hittat i vårt resultat. 

Men innan vi diskuterar resultatet kommer studiens kvalitet att diskuteras.  

 

5.1. Metoddiskussion 

5.1.1. Representativitet 

Urvalet till studien gjordes genom en väntrumsundersökning, vilket innebär både fördelar och 

nackdelar. Fördelarna är att de är enkla att genomföra och även lättadministrerade (Ejlertsson, 

2012). En nackdel är att andelen högkonsumenter blir oproportionerligt hög. Resultat som har 

samband med vårdkonsumtion kan därför komma att snedvridas (Eljertsson, 2014). Uppgifter 

om anledningen till respondenternas besök på ungdomsmottagningen används i vår studie för 

att se hur den påverkar ungdomars uppfattning om vart de kan söka professionell hjälp och 

vilka förväntningar de har på ungdomsmottagningen. Detta innebär att resultaten kan bli 

snedvridna jämfört med om undersökningen varit genomförd med ett annat urval. Det valda 

urvalet ger också möjligheter, genom att kunna se skillnader mellan låg- och högkonsumenter.  

Eljertsson (2014) beskriver också att väntrumsundersökningar kan ge en överrepresentation 

av nöjda besökare, på grund av att missnöjda besökare söker sig till andra vårdgivare. En 

ungdom som är missnöjd med ungdomsmottagningen vänder sig troligen i första hand någon 

annanstans. De respondenter som besöker ungdomsmottagningen behöver också ha en viss 

kännedom om ungdomsmottagningen och kan därför antas ha mer kunskap om 

ungdomsmottagningens verksamhet än ungdomar i genomsnitt. Därför är denna studie främst 

representativ för besökare på ungdomsmottagningen och inte i lika hög grad för ungdomar i 

allmänhet.  

Bryman (2011) skriver att det i vissa situationer kan vara acceptabelt att använda sig av en 

urvalsstrategi som inte genererar ett representativt urval. En sådan situation ”… är då man 
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genom en tillfällighet får möjlighet att samla in data från ett urval av respondenter, en 

möjlighet som man inte tycker sig ha råd att missa.” Vi upplevde att den möjlighet vi fick 

genom att genomföra undersökningen tillsammans med RJL var en sådan möjlighet. Det 

kontaktnät vi fick tillgång till gjorde att vi på ett enkelt sätt fick kontakt med samtliga 

ungdomsmottagningar i Jönköpings län och kunde nå många ungdomar under kort tid.  

Bryman (2011) skriver att ett resultat aldrig kan generaliseras till en population som är utanför 

den i vilken man hämtat sitt urval.  Enkätstudien genomfördes för att utveckla de 

verksamheter som Region Jönköpings län ansvarar för, och inte för att kunna generalisera 

resultaten på andra län. Något som talar för att urvalet är representativt för Jönköpings län är 

att vi nått samtliga ungdomsmottagningar i länet. En stor del av svaren kom från medelstora 

kommuner. Både små och medelstora kommuner hade en högre svarsfrekvens än den största 

kommunen vilket innebär att de är väl representerade i studien.  

 

5.1.2. Datakvalitet 

För att bedöma kvaliteten i en studie behöver även en bedömning av reliabilitetens göras. En 

sådan prövning handlar om huruvida det går att upprepa undersökningen och få samma 

resultat eller om det är slumpmässiga faktorer som påverkat resultatet (Bryman, 2011). För att 

testa den interna reliabiliteten har de kategorier som redovisats under ett problemområde 

prövats med Cronbach´s alfa för att visa att de har ett samband med varandra. I utformningen 

av enkäten har vi inte använt några beprövade instrument. Trots det uppvisar de indexskalor 

som använts i analysen av resultatet en hög reliabilitet.   

 

5.1.3. Risk för typ-1, respektive typ-2-fel 

Det faktum att enkätundersökningen som ligger till grund för denna studie är genomförd på en 

ungdomsmottagning innebär att den är representativt för besökare på ungdomsmottagningen 

men inte för ungdomar i allmänhet. Den risk att vi hittar samband som inte finns i 

verkligheten, så kallat typ-1-fel som kan uppstå om urvalet inte är representativt eller om data 

inte är valida, är inte så stor givet att undersökningen handlar om besökare på 

ungdomsmottagningen (se Ejlertsson, 2012).  

I en studie finns också risk för typ-2-fel, vilket innebär att den inte upptäcker samband som 

finns i verkligheten. Detta kan delvis bero på ett för litet urval eller på bristande reliabilitet 

(Ejlertsson, 2012). Med tanke på denna studies begränsningar, vad gäller tid och resurser, så 

är urvalet förhållandevis stort. Däremot finns det vissa grupper, framförallt killar, som är 

dåligt representerade. Detta innebär att det finns risk för typ-2-fel vid redovisade skillnader 

mellan könen. De indexskalor som används i studien visar på en hög intern konsistens och 

därmed även en hög reliabilitet. Det tyder på att den enkät vi använt är ett bra instrument och 

att risken för typ-2-fel minskar.  
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5.2. Resultatdiskussion 

 

5.2.1. Frågeställning 1: Vet ungdomar vart det ska vända sig för att få 

professionell hjälp av olika slag? 

Tidigare forskning visar att ungdomar har många olika problem som de behöver professionell 

hjälp med när det handlar om sexuell, psykisk och kroppslig hälsa (Boldero&Fallon, 1995; 

Dubow m.fl., 1990; Jones m.fl., 1997; Feldman m.fl., 1986). När ungdomar enligt vår studie 

behöver stöd angående sexuell hälsa och kroppslig ohälsa vet de flesta vart det ska vända sig. 

Ungdomarnas svar är betydligt mer spretiga på frågan vart de ska vända sig för att få 

professionell hjälp med psykisk ohälsa.  Hela 25 procent av ungdomarna vet inte vart de ska 

vända sig angående psykisk ohälsa. Det tyder på att det råder en stor osäkerhet kring vart 

hjälp finns att få, vilket även tidigare forskning visar på (Dubow m.fl., 1990). Till skillnad 

mot sexuell hälsa så verkar mer kunskap om ungdomsmottagningen, både genom tidigare 

besök och studiebesök, minska tilltron till att ungdomsmottagningen ska kunna hjälpa till vid 

psykisk ohälsa. Resultatet kan tyda på att ungdomar har höga förväntningar på att kunna få 

hjälp med psykisk ohälsa men efter att ha sökt för detta upplevt att hjälpen inte varit 

tillfredställande. Tidigare forskning visar att en positiv upplevelse av hjälpen ökar ungdomars 

benägenhet att söka hjälp igen (Raviv m.fl., 2009). Kan ungdomsmottagningen erbjuda en 

positiv upplevelse och är den tillräckligt tydlig med vilken hjälp som finns att få? Mycket 

talar emot detta eftersom de som sökt hjälp för psykisk ohälsa, efter sitt besök på 

ungdomsmottagningen, fortfarande inte vet vart de ska vända sig.  

De som varit på studiebesök skulle i högre grad vända sig någon annanstans än till 

ungdomsmottagningen för att få hjälp med psykisk ohälsa. Det kan bero på att fokus vid 

studiebesöken främst ligger på information kring sexuell hälsa. Ungdomarna får då 

uppfattningen att ungdomsmottagningen inte kan erbjuda hjälp kring psykisk ohälsa. 

Ungdomarna som söker hjälp för psykisk ohälsa har också i större utsträckning fått 

information om ungdomsmottagningen via internet. Detta stärker vår tanke om att information 

kring psykisk ohälsa via mer formella vägar så som skola och studiebesök brister. 

Vid hälsa/livsstil valde få av ungdomarna söka hjälp på ungdomsmottagningen. Detta 

stämmer överrens med vilken hjälp som ungdomsmottagningarna erbjuder på kommunernas 

hemsidor. Att så få väljer ungdomsmottagningen tyder på att varken UMO.se eller 

kommunernas hemsidor profilerar sig mot dessa kategorier. Vi tror att ungdomarna när de 

besöker UMO.se har ett specifikt problem som de vill ha hjälp med och fokuserar bara på att 

hitta information om just detta. Därför är ungdomarna inte insatta i vart de kan få hjälp för 

andra problemområden. Funktionen av UMO.se blir mer en sökmotor för just det aktuella 

problemet och inte en sida ungdomarna ägnar tid åt att fördjupa sig i. Internet är enligt 

tidigare forskning en viktig informationskälla för ungdomar när de söker kunskap och vill 

förbereda sig inför kommande besök (Borzekowski & Rickert, 2010). 
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I problemområdet relationer visade det sig att äldre i högre utsträckning hade svarat vet inte. 

De äldre har enligt Boldero och Fallon (1995) mer problem med relationer, vilket kan kopplas 

till att äldre frigör sig mer från familjen och spenderar mer tid med vänner. Bland de yngre 

var de fler som valt skolans elevhälsa. Vi kan tolka detta som att stödsystemen tunnas ut i 

högre ålder och det skapar en osäkerhet hos den åldersgruppen. Resultatet visar på att ett av 

behoven ungdomar har är just att få hjälp på ungdomsmottagningen högre upp i åldrarna. 

Denna grupp behöver enligt Dubow m.fl. (1990) extra stöd. 

När det kommer till alkohol/droger är det i vår studie många av ungdomarna som inte vet var 

de ska vända sig för att få professionell hjälp. Tidigare studier visar på att många ungdomar är 

osäkra och okunniga när det gäller vart de kan söka för missbruksproblem (Dubow m.fl., 

1990). Störst var osäkerheten bland tjejerna. Skillnaden mellan könen kan bero på att killarna 

i studien hade en högre medelålder. Det verkar som att ungdomarna i den äldre åldersgruppen 

har bättre koll på vart de ska vända sig när det gäller frågor/problem kring alkohol/droger. 

Studiebesök minskar benägenheten att söka sig till ungdomsmottagningen gällande 

alkohol/droger, vilket ytterligare stärker vår tanke om att studiebesök på 

ungdomsmottagningen främst handlar om sexuell hälsa.  

Ekonomisk rådgivning är ett problemområde där väldigt många har svarat att de inte vet vart 

de i första hand ska vända sig för att få professionell hjälp. De flesta som svarat något annat 

har svarat socialtjänst, vilket tyder på att de som säger sig ha kunskap verkligen vet vart de 

ska vända sig. Hjälp med ekonomi kan vi se är efterfrågad från tidigare studier (Sóley & 

Bender, 1990). Att så få vet vart de ska vända sig för att få hjälp med frågor/problem kring 

ekonomi är alarmerande. Det behöver därmed inte betyda att ekonomisk rådgivning ska vara 

en del av ungdomsmottagningens verksamhet. Ungdomsmottagningens verksamhet täcker 

ändå de åldrar då många ungdomar flyttar hemifrån och då ekonomiska problem kan dyka 

upp. Problem kring ekonomi kan även dra med sig andra problem så som psykisk ohälsa i 

form av stress och oro/ångest. Vems är ansvaret för att ungdomarna får hjälp med sin 

ekonomi? 

Vet ungdomar vart de ska vända sig för att få professionell hjälp av olika slag? Vår studie 

tyder på ungdomar har bra koll på vart de ska vända sig med frågor/problem kring sexuell 

hälsa och kroppslig ohälsa. Osäkerheten är störst när det gäller psykisk ohälsa, relationer, 

ekonomi och hälsa/livsstils frågor.  

 

5.2.2. Frågeställning 2: Vad har ungdomar för uppfattning om vad UM kan 

hjälpa till med? 

Ungdomar verkar främst tro att ungdomsmottagningen kan erbjuda hjälp vid frågor kring 

sexuell hälsa. Även när det gällde relationer instämde de flesta i att ungdomsmottagningen 

kunde hjälpa till med detta. Nästan lika tydligt är det att ungdomar inte tror att 

ungdomsmottagningen kan hjälpa till med ekonomisk rådgivning. För två problemområden, 

kroppslig ohälsa och hälsa/livsstil, har ungdomarna relativt låg tilltro till att 

ungdomsmottagningen kan erbjuda hjälp. Målet för verksamheten säger att 
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ungdomsmottagningen ska hjälpa till med kroppslig ohälsa och hälsa/livsstil 

(Regionförbundet Jönköpings län, 2011). Resultatet visar på en tydlig brist i informationen 

kring dessa två områden.  

Även om det verkar finnas en viss osäkerhet så finns en ganska hög förväntan att 

ungdomsmottagningen kan hjälpa till vid problem kring psykisk ohälsa, relationer och 

alkohol/droger. Återigen står det klart och tydligt i målet för verksamheten att 

ungdomsmottagningen ska erbjuda hjälp med dessa områden (Regionförbundet Jönköpings 

län, 2011). Här behövs ytterligare arbete kring hur ungdomsmottagningarna kan nå ut med 

information kring dessa problemområden. 

För samtliga problemområden, förutom sexuell hälsa, tror de ungdomar som borde ha minst 

kunskap om ungdomsmottagningens verksamhet, yngre, studenter och de som aldrig tidigare 

besökt ungdomsmottagningen, i högre grad att ungdomsmottagningen kan erbjuda hjälp. 

Ungdomar verkar i grunden ha en förväntan om att ungdomsmottagningens verksamhet ska 

vara heltäckande och att de kan vända sig till ungdomsmottagningen angående många olika 

problem. När ungdomar får mer kunskap om ungdomsmottagningen verkar denna förväntan 

avta. Detta stärker vårt tidigare resonemang om att ungdomsmottagningarnas fokus ligger 

främst kring sexuell hälsa och att de inte profilerar sig tydligt i övriga frågor. Studien visar 

också att ungdomar som söker för psykisk ohälsa är mindre nöjda med den hjälp de fick, 

vilket kan spegla den tydliga profileringen mot sexuell och kroppsligt hälsa vi sett på 

kommunernas hemsidor. Att de är mindre nöjda kan också bero på att problem med psykisk 

ohälsa kan vara väldigt komplexa och det är svårare att ge den hjälp som ungdomen behöver 

eller förväntar sig. Psykisk ohälsa kan bero på flera av de olika faktorer som tidigare nämnts 

vilket gör att ungdomarna har multipla och mångfasetterade behov (Bülow, 2012).  

Vad ungdomarna tror att ungdomsmottagningen kan hjälpa till med påverkas av vad de själva 

sökt för. Detta verkar återigen tyder på att ungdomarna tar reda på hur de får hjälp för just sitt 

specifika problem och inte skaffar sig en heltäckande bild om verksamhetens utbud. 

 

5.2.3. Frågeställning 3: Hur väl stämmer ungdomsmottagningarnas information 

om vilken hjälp de kan erbjuda överens med de förväntningar och behov 

ungdomar har? 

Vår studie visar att det som ungdomsmottagningarna via kommunens hemsidor säger sig 

kunna hjälpa till med motsvarar ungdomars förväntningar och behov när det gäller sexuell 

hälsa och kroppslig ohälsa. Avsaknaden av information om hjälp vid psykisk ohälsa speglar 

hur ungdomarna upplevde hjälpen utifrån deras egna förväntningar och behov.  

De ungdomar som sökt hjälp för frågor kring sexuell hälsa verkar över lag vara nöjda med 

den hjälp de fått och tycker att de fått den hjälp de behövde och förväntade sig. Vi tolkar detta 

som att ungdomsmottagningarna har en lång erfarenhet av dessa områden och har en väl 

inarbetad rutin kring dessa problemområden. Vår studie visar att när det kommer till psykisk 

ohälsa så erbjuds nästan ingen hjälp via kommunernas hemsidor. De ungdomar som söker 
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hjälp för psykisk ohälsa har också i högre grad varit missnöjda med den hjälp som erbjudits. 

Det kan tolkas som att ungdomsmottagningarna behöver mer fokus på de som söker hjälp 

kring psykisk ohälsa. Behovet av att bli sedd och lyssnad på är stort. Det behövs även mer 

kunskap och förståelse kring psykisk ohälsa för att möta upp det behov som verkar finnas. 

Dels för att uppfylla de mål verksamheten satt upp men även för att kunna hänvisa vidare till 

rätt hjälp från andra verksamheter och därmed öka samverkan.  

När ungdomarna ombads att fantisera om en perfekt ungdomsmottagning handlade deras 

önskningar främst om de brister som finns i den rådande formen av ungdomsmottagningar 

istället för önskemål om den framtida. Dessa brister kan tolkas som ett resursproblem i form 

av för lite personal som i sin tur genererar få bokningsbara tider, korta öppettider, mindre 

drop-in och färre telefontider. Brist på tider kan enligt tidigare forskning innebära ett hinder 

för ungdomar att söka hjälp (Tylee m.fl., 2007). Att ha en ökad tillgänglighet, i form av mer 

öppettider och mer tid för diskussion, är en underlättande faktor för att söka hjälp (Sóley & 

Bender, 1990). Vi är medvetna om att många av de deltagande ungdomsmottagningarna 

ligger på små orter med mindre medel att röra sig med och för litet besöksunderlag för att 

kunna tillhandahålla alla olika professioner som behövs för en heltäckande hjälp. Men som 

tidigare nämnts ska verksamheten omfatta psykologiska och psykosociala frågeställningar 

men vi ser här en brist som kan bero på lokala behov och resurs- och kompetensnivåer.   

 

5.3. Slutsats 

Det vi har funnit gång på gång när vi analyserat vårt material är att ungdomsmottagningen är 

en väl fungerade verksamhet när det gäller sexuell hälsa. Många år av erfarenhet kring detta 

problemområde har skapat en stabil och pålitlig hjälp. Information kring sexuell hälsa 

förmedlas väl genom websidor och studiebesök och ungdomarna är överlag nöjda med den 

hjälp de får. Däremot finns brister, främst när det kommer till psykisk ohälsa, men även när 

det gäller alkohol/droger, ekonomiska rådgivning, hälsa/livsstil och relationsproblem, där 

ungdomarna är mer osäkra på vart de ska vända sig och de är mer missnöjda med den hjälp de 

får. Det är tydligt att ungdomar har svårt att navigera i de olika stödsystemen. Osäkerheten 

kring vart ungdomarna ska vända sig kanske kan avhjälpas med en större tydlighet kring vem 

som ansvarar för vilket problemområde. Information är viktigt enligt Dubow m.fl. (1990) 

eftersom få ungdomar söker för psykiska problem, även när de är allvarliga. Vi ser även ett 

större behov av samverkan mellan de olika stödsystemen. Det är inte självklart vem som ska 

hjälpa till med vad och ungdomsmottagningen är bara en av flera aktörer som bär ett ansvar. 

Även om det är problematiskt att på mindre orter erbjuda tillräckligt med tid, resurser och 

välfungerande multiprofessionellt team, är det viktigt att ungdomsmottagningen strävar efter 

att leva upp till de mål de satt upp, att främja sexuell, fysisk och psykisk hälsa och att ha en 

helhetssyn. Ungdomsmottagningens arbete är en viktig del i det sociala arbetet eftersom vanor 

och beteende formas i tonåren. Får ungdomarna rätt hjälp i tid går det att stoppa en negativ 

utveckling av framtida problem. 
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5.4. Implikationer 

Ungdomsmottagningen bör titta på hur den kan nå ut med information kring psykisk ohälsa. 

Det behövs en större tydlighet kring vad de olika stödsystemen finns till för. 

Det behövs större tydlighet angående vart ungdomar kan vända sig för ekonomisk rådgivning. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev angående enkätundersökning på Region Jönköpings 

läns ungdomsmottagningar 

Hej! 

Som en del av Region Jönköpings läns arbete för ökad patientsäkerhet har vi fått i uppdrag att 

utföra en enkätundersökning på länets alla ungdomsmottagningar. Som grund till arbetet 

används Sveriges kommuner och landstings (SKL) metodbok Patienters och personal 

utvecklar vården – En handbok i 4 steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling.  

Vi som har satt ihop enkäten är 2 socionomstudenter som går termin 6 på Hälsohögskolan vid 

Högskolan i Jönköping. Syftet med enkäten är dels att få in underlag till vårt examensarbete 

(c- uppsats) men även att bidra med information till Region Jönköpings län för att de i sin tur 

ska kunna få en bild av ungdomarnas upplevelser och erfarenheter. Intresset ligger i att få 

ungdomarnas perspektiv på hur verksamheten fungerar och kan möta upp ungdomarnas 

behov. Ungdomarnas åsikter och tankar ska bidra till en helhetssyn kring 

ungdomsmottagningarna och visa på om dessa behöver förändras och förbättras inför 

framtiden. 

Vi är tacksamma att ni som arbetar på ungdomsmottagningarna i länet har valt att hjälpa oss 

med denna uppgift. Enkäterna är tänkta att delas ut på er mottagning under vecka 16 och 17. 

Materialet skickas sedan tillbaka till Therese Rostedt. Vi ser helst att enkäten ges efter besöket 

så att ungdomar som besöker mottagningen för första gången ska kunna svara på alla frågor. 

För att säkerställa konfidentielliteten kommer separata svarskuvert delas ut i samband med 

enkäten. Detta för att identiteten inte ska kunna avslöjas eller missbrukas under 

undersökningens gång eller vid presentation av resultatet. 

Medverkan i enkätundersökningen är givetvis frivillig, men det är betydelsefullt att så många 

som möjligt deltar för att få en heltäckande bild av ungdomarnas perspektiv. 

Om det uppkommer några oklarheter kring enkäten är ni välkomna att kontakta oss. 

Tack på förhand för er medverkan!  

Med vänliga hälsningar Susan Rudberg och Daniel Larsson  

 

Kontaktuppgifter: 

susan_rudberg@hotmail.com 0703-65 90 41 

daniel-larsson@outlook.com 0708-12 37 66 

 

 

 

 

mailto:susan_rudberg@hotmail.com
mailto:danie-larsson@outlook.com
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Bilaga2 

 

Enkätundersökning Ungdomsmottagningen 

Med denna enkät vill vi undersöka vad ungdomar uppfattar att ungdomsmottagningen kan 

hjälpa till med. Vi vill också ta reda på om det finns någon hjälp som saknas och vad en 

framtida ungdomsmottagning ska kunna hjälpa till med. För att kunna utveckla och förbättra 

ungdomsmottagningarna är dina åsikter viktiga.  

Vi som har gjort enkäten är två studenter som läser Socionomprogrammet på Hälsohögskolan 

i Jönköping.  

Enkäten tar 5-10 minuter att fylla i. Att delta i enkäten är frivilligt och sker helt konfidentiellt. 

Svaren läggs i ett kuvert så att vi inte kan identifiera dina svar. Dina svar kommer inte gå att 

identifiera i resultatet och alla uppgifterna förvaras säkert för utomstående. Materialet 

kommer endast användas i vår C-uppsats och till Region Jönköpings läns 

verksamhetsutveckling. 

Vi är tacksamma för ditt deltagande!  

Daniel Larsson och Susan Rudberg 
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Bilaga 3 

Enkätundersökning Ungdomsmottagningen 

1. Jag…  är tjej  är kille 
Identifierar mig 

som båda/varken eller        

2. Jag är… __________ år gammal 

3. Jag är född i… Sverige 
Annat  

Europeiskt land 
Utanför Europa 

4. Mina föräldrar är 

födda… 
Båda i Sverige 

1 i Sverige, 

1 utomlands 
Båda utomlands 

5. Min huvudsakliga 

sysselsättning just nu… 

Skola/Studier  Jobb Arbetssökande 

Annat ___________________________ 

6. Har du sökt hjälp på 

ungdomsmottagningen tidigare? 
Aldrig 1 gång Flera gånger 

 

7. Mitt besök på ungdomsmottagningen rör frågor om… (Du kan ange flera alternativ) 

Mat och kostvanor Sexualitet 

Vikt Preventivmedel 

Motion och träning Könssjukdomar 

Sömn, trötthet Graviditet 

Kroppslig hälsa Relationer (ex flickvän/pojkvän, vänner, familj) 

Alkohol och droger Självmordstankar 

Min familj Oro, ångest 

Skolan Stress 

Mobbning Nedstämdhet 

Ekonomi Annan orsak___________________________ 

 

Hur väl stämmer följande påståenden in på ditt besök på ungdomsmottagningen? 

 
Instämmer 

inte 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt 

8. Jag fick den hjälp jag behövde    

9. Jag fick den hjälp jag förväntade mig    

10. Jag hade hellre fått hjälp på annat sätt    

11. Hur skulle du kunna fått bättre hjälp? _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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12. Vart skulle du i första hand vända dig för att få professionell hjälp i följande 

situationer?(Markeraett kryss för varje rad) 

 
Skolans 

elevhälsa 

Social- 

tjänst 

Vård- 

central 

Ungdoms- 

mottagning 

Barn- och 

ungdomshälsan 

(Huskvarna, 

Nässjö) 

Vet 

inte 

Ätstörningar       

Problem i familjen       

Sömnsvårigheter       

Stress       

Oro, ångest       

Frågor kring 

sexualitet 
      

Misstanke om 

könssjukdom 
      

Ont i magen       

Viktproblem       

Få ekonomisk 

rådgivning 
      

Problem i skolan       

Kostrådgivning       

Råd om motion och 

träning 
      

Relationsproblem 

(flickvän/pojkvän, 

vänner, familj) 

      

Frågor om/behov av 

preventivmedel 
      

Misstanke om eller 

har blivit gravid 
      

Mobbning       

Problem med 

Alkohol/droger 
      

Problem med 

astma/allergier 
      

Huvudvärk       

Problem med Acne       
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13. Jag tror att ungdomsmottagningen skulle kunna erbjuda hjälp vid… 

 Instämmer inte Instämmer delvis Instämmer helt 

Ätstörningar    

Problem i familjen    

Sömnsvårigheter    

Stress    

Oro, ångest    

Frågor kring sexualitet    

Misstanke om könssjukdom    

Ont i magen    

Viktproblem    

Ekonomiska problem    

Problem i skolan    

Kostrådgivning    

Råd om motion och träning    

Relationsproblem (t ex med 

flickvän/pojkvän, vänner, familj) 
   

Frågor om eller behov av 

preventivmedel 
   

Misstanke om eller har blivit gravid    

Mobbning    

Problem med Alkohol/droger    

Problem med astma/allergier    

Huvudvärk    

Problem med Acne    

 

 

14. Är det någon/några av kategorierna ovan, där du svarat ”instämmer inte” eller 

”instämmer delvis”,som du tycker att ungdomsmottagningen borde kunna hjälpa till med i 

framtiden? 

Nej 

Ja…     I så fall vad? _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Hur väl tycker du följande påståenden stämmer om ungdomsmottagningen? 

 Instämmer inte Instämmer delvis Instämmer helt 

15. Bra på att möta ungdomar    

16. Uppdaterade på ungdomars 

problem 
   

17. Personalen visar förståelse för 

ungdomars problem 
   

18. Fyller en viktig funktion    

19. Kan ge den hjälp ungdomar 

behöver 
   

 

20. Hur har du fått information om ungdomsmottagningen? 

 Skolan  Föräldrar Syskon 
Studiebesök på 

ungdomsmottagningen 

 Kompisar Internet  TV-, radio  Annat sätt___________________ 

21. Har du någon gång besökt UMO.se?  Ja  Nej 

 

22. Om du fritt fick fantisera om en perfekt ungdomsmottagning, hur skulle den se ut och 

vad skulle den kunna hjälpa till med? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 


