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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 
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Sammanfattning 
I denna rapport beskrivs resultatet av en undersökning om ungdomsmottagningarna i 
Göteborg och de ungdomar de finns till för. Bland ungdomsmottagningarnas personal och 
de politiska uppdragsgivarna finns en farhåga att vissa ungdomar inte söker stöd trots att 
de har behov av det. Målet med undersökningen var att hjälpa ungdomsmottagningarna 
att rikta sina insatser dit behov finns. 

Undersökningen genomfördes i två steg. Med kvantitativ metod kartlades den geografiska 
sammansättningen av ungdomsmottagningarnas besökare. Här var syftet att söka svar på 
i vilka områden i Göteborg som ungdomar i mindre utsträckning besöker 
ungdomsmottagningarna. Med kvalitativ metod kartlades vilken kunskap om, och 
inställningar till, ungdomsmottagningarna som finns i dessa områden. Här var syftet att 
försöka förstå varför färre ungdomar besöker ungdomsmottagningarna i dessa områden.  

Resultaten visade att unga kvinnor i mellanområdena Västra Biskopsgården, Södra 
Angered och Bergsjön och unga män i mellanområdena Stora Sigfridsplan, Nya Frölunda 
och Södra Centrum besöker ungdomsmottagningarna i mindre utsträckning än vad 
ungdomar generellt gör i Göteborg.  

Områdena Biskopsgården, Angered och Bergsjön valdes ut för vidare analys. Här 
genomfördes fokusgrupper med ungdomar och intervjuer med professionella som i sitt 
arbete möter ungdomar. Resultaten visade att ungdomar i allmänhet verkar känna till att 
det finns ungdomsmottagningar. Dock verkade kunskapen ibland begränsad och det 
fanns uppfattningar som handlar om att ungdomsmottagningarnas stöd främst rör 
sexuell- och reproduktiv hälsa och att det främst är riktat till kvinnor. 

Ungdomarnas inställning till ungdomsmottagningarna framstod i fokusgrupperna som 
ganska neutral. Dock fanns en del som pekade mot brist på tillit till offentliga aktörer och 
oro kring sekretessfrågor, samt tabun som rör sexualitet och psykisk ohälsa. Det gavs 
uttryck för att vissa ungdomar har förväntningar på sig att inte ha sex före äktenskap. De 
förväntningarna verkade vara svårare för kvinnor att bryta mot.  

Den inställning till, och kunskaper om, sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter som 
ungdomarnas föräldrar har, framstod som centrala för att förstå varför ungdomar i 
mindre utsträckning söker sig till ungdomsmottagningarna i de undersökta områdena. 
Intervjupersoner berättade om exempel på föräldrar som tror att information om sex- och 
samlevnad innebär en aktiv uppmuntran att ha sex - vilket kan skapa rädslor som gör att 
man inte vill att ungdomarna ska söka sådan information. Det är troligt att 
uppfattningarna om ungdomsmottagningarnas verksamheter, i kombination med tabun 
och förväntningar på hur ungdomarna ska hantera sin sexualitet, delvis förklarar varför 
en relativt lägre andel kvinnor som bor i Biskopsgården, Angered och Bergsjön söker stöd 
hos ungdomsmottagningarna.  
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Vem besöker 
ungdomsmottagningen? 
Den här rapporten beskriver en undersökning som handlar om ungdomsmottagningarna 
i Göteborg. Dessa mottagningar erbjuder individuella besök, gruppverksamhet, 
telefonrådgivning och drop-in-verksamhet för personer från 13 upp till och med 24 år. De 
bedriver även ett aktivt utåtriktat och förebyggande arbete. Ungdomsmottagningarnas 
uppdrag är att förmedla kunskap och ge information, stöd och behandling i form av tidiga 
insatser inom områdena sexuell, reproduktiv, psykisk och psykosocial hälsa. Deras 
uppdrag är idag formulerat som ett slags komplement till övrig hälso- och sjukvård och 
övrigt hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

I ungdomsmottagningars verksamheter är begreppet tillgänglighet centralt. Enligt 
styrdokumenten ska alla ungdomar, utan att stöta på hinder, kunna ta kontakt med en 
mottagning och få stöd och hjälp, antingen inom ramen för mottagningens insatser eller 
genom att lotsas vidare till en annan offentlig verksamhet. Bland 
ungdomsmottagningarnas personal och de politiska uppdragsgivarna finns dock en 
farhåga att vissa ungdomar trots att de har behov av stöd ändå inte söker hjälp. Det finns 
alltså en misstanke om ett ojämlikt nyttjande av ungdomsmottagningsverksamheterna 
– att vården i realiteten inte alltid ges utifrån behov, och därmed inte är, såsom lagen 
föreskriver, en vård på lika villkor. 

Hälsa och jämlikhet 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården ges med respekt för alla 
människors lika värde och den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde. Målet för hälso- och sjukvården är: 

en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

I Sverige har befolkningen internationellt sett en god hälsa. Under de senaste decennierna 
har det dock uppmärksammats att människors hälsa i Sverige, likt resten av västvärlden, 
fortfarande påverkas av sådant som klass- och könstillhörighet, och att den gör det i allt 
större utsträckning. Generellt sett har folkhälsan förbättrats - medicinska framsteg och 
politiska reformer har bidragit till enorma framsteg. Men samtidigt har skillnaderna i 
hälsa ökat - hälsan är inte jämlikt fördelad varken inom eller mellan länder (se t.ex. SKL 
2009; Forte 2017). Initiativ har tagits på såväl internationell som nationell nivå för att 
stävja denna utveckling. 

WHO:s världshälsoförsamling antog 2009 en resolution om att minska ojämlikhet i hälsa 
genom åtgärder som påverkar hälsans så kallade sociala bestämningsfaktorer. Det skedde 
efter att en kommission tillsatts, och 2008 publicerades rapporten Closing the gap in a 
generation. Idag finns denna ambition inbyggd i de globala målen och Agenda 2030 som 
FN formulerat (globalamalen.se). Ytterligare ett exempel är resolutionen Reducing health 
inequalities som EU antog 2010. I Sverige tillsatte regeringen en egen kommission under 
2015–2017 för att ta fram nationella strategier för jämlik hälsa. Kommissionen levererade 
ett antal rapporter och ett slutbetänkande (SOU 2017:47) vars innehåll har relevans för 
den frågeställning som Göteborgs ungdomsmottagningar har.  
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Exempel på ojämlikhet i hälsa och vårdnyttjande 
Den yttersta konsekvensen av skillnader i hälsa utifrån kön och socioekonomi är att vi 
lever olika länge beroende på vilka vi är. Kvinnor tenderar att leva längre än män och 
personer med hög utbildningsnivå längre än dem med låg. Skillnaderna är större mellan 
olika socioekonomiska grupper (6,2 år) än mellan kön (3,3 år). För båda könen har 
medellivslängden ökat över tid, men det har samtidigt skillnaderna. Medellivslängden har 
ökat för alla grupper, utom för dem med lägst utbildningsnivå (Folkhälsomyndigheten 
2018). 

Samtidigt som kvinnor lever längre skattar de generellt sett sin hälsa som sämre än vad 
män gör. Även här spelar utbildningsnivå in – ju högre utbildningsnivå desto fler skattar 
sin hälsa som god eller väldigt god. Skillnaderna har även här ökat över tid 
(Folkhälsomyndigheten 2018). 

Några andra grupper lyfts fram i statistiken kring ojämlik hälsa. Det är hbtq-personer, 
vissa grupper av personer med funktionsnedsättning, nyanlända, nationella minoriteter 
och personer som står utanför arbetsmarknaden (personer kan förstås tillhöra flera 
grupper samtidigt). Det finns även tecken på skillnader i hälsa utifrån födelseland: 
personer födda utanför Europa skattar i regel sitt psykiska välbefinnande som sämre än 
personer födda i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2018). 

Mycket av den statistik som tas fram utgår från juridiskt kön vilket gör att gruppen 
transpersoner inte syns. En enkätundersökning från 2015 riktad till transpersoner visar 
att en majoritet säger sig ha ett bra eller mycket bra hälsotillstånd. Samtidigt konstaterar 
rapportförfattarna att många respondenter uppger sig ha haft självmordstankar eller 
utfört självmordsförsök. Författarna menar att eftersom detta är en grupp som ofta möter 
kränkande behandling, diskriminering och våld så påverkas deras förutsättningarna för 
hälsa negativt. (Folkhälsomyndigheten 2018) 

I Göteborg visar analyser av människors självskattade hälsa på tydliga skillnader mellan 
olika grupper. Personer med högre inkomster uppger en bättre hälsa än personer med 
låga inkomster. Det finns också skillnader mellan olika områden. Personer som bor i 
resursstarka områden har en bättre självskattad hälsa i respektive inkomstspann i 
jämförelse med personer i resurssvaga områden. Även i Göteborg finns skillnader mellan 
könen och mellan personer med olika bakgrund. Kvinnor och utlandsfödda rapporterar i 
lägre utsträckning sin hälsa som god jämfört med män och dem som är födda i Sverige. 
(Lundqvist med kollegor 2017) 

Systematiska skillnader i hälsa är en fråga – skillnader i vårdnyttjande en annan. 
Myndigheten för vårdanalys talar om omotiverade skillnader för att tydliggöra att vården 
inte ska fördelas jämnt i befolkningen utan utifrån behov. Det är således de med störst 
behov (och inte de med mest resurser) som också ska vara vårdtagare ur ett 
jämlikhetsperspektiv.  

Här pekar resultaten åt lite olika håll. När det gäller primärvård visade en analys av ett 
antal landsting att utbildningsnivå eller kön inte verkar spela någon större roll för 
nyttjande av primärvård (mätt i antal besök). Däremot nyttjades öppen specialistvård 
relativt sett mer av dem med bättre socioekonomiska förutsättningar (trots att de 
förväntas ha bättre hälsa, Vårdanalys 2017). 

Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport från 2009 lyfter fram skillnader som bottnar 
i utbildningsnivå och födelseland, men även bostadsort – personer som bor i tätort 
nyttjar mer vård än de som bor i glesbygd. Rapportförfattarna pekar också på att personer 
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med låg utbildning oftare vårdas på sjukhus för sådant som hade kunnat behandlas i 
öppenvården.  

Hur förklaras skillnader i hälsa och vårdnyttjande? 
Den ojämlika hälsan uppstår av flera skäl. En viktig förklaring finns i människors 
livsvillkor, det vill säga i de förhållanden som råder där människor föds, lever, arbetar och 
åldras. En annan förklaring finns i människors levnadsvanor. Att leva i en utsatt social 
situation är förenat med fler riskfaktorer, större sårbarhet för sjukdom och högre 
sjukdomsförekomst. Människor utvecklar också olika levnadsvanor som påverkar hälsan, 
till exempel när det gäller kost och motion (se t.ex. Folkhälsomyndigheten 2018). 

En annan förklaring handlar om de system som skapats för att hantera sjukdom och 
ohälsa. En del skillnader uppstår även inom sjukvården. Det har visat sig finnas 
omotiverade skillnader i vårdens tillgänglighet, insatser och resultat både när det gäller 
primär- och specialistvård. 

Vissa skillnader uppstår i själva vårdmötet där patienter, i strid med lagens intentioner, 
exempelvis får olika bemötande eller behandling beroende på var i landet de söker vård, 
vilken personal de träffar och vilka de själva är. Det kan handla om att personer inte 
tillfrågas om rätt saker på grund av bristande kunskap om språk, kultur eller sexualitet, 
eller att personer främst fångas upp i en del av vården där endast vissa behov 
uppmärksammas (därmed uppmärksammas till exempel inte somatiska sjukdomar i 
tillräcklig utsträckning inom psykiatrin och vice versa). Människor tenderar också att 
uppsöka vård i olika utsträckning. Därmed är deras besvär mer eller mindre långt gångna, 
och därmed mer eller mindre möjliga att behandla när de väl söker hjälp (se t.ex. 
Vårdanalys 2014; 2017; SOU 2017a:47).  

Hälsa och vårdutnyttjande bland unga 
Den svenska kommissionen för jämlik hälsa fokuserar på kön och socioekonomi, inte 
ålder. Det är också ett oundvikligt faktum att hälsan är sämre ju äldre människor blir, 
vilket gör att äldres (o)hälsa diskuteras mer än yngres. Det finns dock några skillnader i 
hälsa bland barn och ungdomar som uppmärksammats i svenska 
kunskapssammanställningar och rapporter. Vi har här fokuserat på skillnader i psykisk 
hälsa.  

En av de skillnader som lyfts fram är att kvinnor i åldern 16‒24 år är den grupp i 
befolkningen som rapporterar högst nivåer av stressrelaterade besvär. Flickor i 
grundskolan rapporterar också mer skolrelaterad stress än pojkar. Denna tenderar också 
att öka något över tid oavsett kön (Folkhälsomyndigheten 2014; Folkhälsomyndigheten 
2018). I regeringsuppdraget för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 
(MUCF) står det att de ska: 

kartlägga hur unga med självupplevd psykisk ohälsa uppfattar sina 
svårigheter, vilka sätt de använder för att hantera dessa samt vilka resurser 

i det offentliga och det civila samhället som de upplever kan ge dem stöd 
(MUCF 2015: förord). 

Här påvisas en annan könsskillnad. Resultaten, som bygger på en digital enkät och tre 
fallstudier, pekar mot att kvinnor söker hjälp för den här typen av besvär i större 
utsträckning än män, både från professionella och från andra i sin omgivning. Även 
psykiatriska diagnoser och vårdtider bland unga skiljer sig åt utifrån kön och föräldrars 
socioekonomi (Socialstyrelsen 2013; 2017a). De påverkar också förutsättningarna för den 
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egna framtida inkomsten genom att påverka skolresultat (Socialstyrelsen 2013; 2017a). 
Omkring 10 procent av flickor, pojkar och unga män har någon form av psykisk ohälsa, 
utifrån uppgifter i Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister 2016. Motsvarande 
siffra för unga kvinnor är 15 procent. De diagnoser som främst bidrar till ökningen är 
depressioner och olika ångestsyndrom. Diagnoser som tyder på skadligt bruk och 
beroende av olika substanser ökar också, särskilt bland unga män (Socialstyrelsen 2013; 
2017a: sammanfattning). 

Det är vanligare med självmordsförsök bland unga kvinnor, men däremot är det i större 
utsträckning unga män som tar sitt liv eller som förolyckas av förgiftning (inklusive 
överdos). I åldern 15–39 år är dödsfall totalt sett mer än dubbelt så vanligt bland män (65 
per 100 000 invånare) än bland kvinnor (29 per 100 000 invånare) enligt Socialstyrelsens 
statistik över dödsorsaker (den senaste statistiken är från 2016). Det finns fler pojkar än 
flickor i den psykiatriska öppenvården, men däremot fler flickor i slutenvården 
(Socialstyrelsen 2017b). Bland transpersoner är tankar på självmord och 
självmordsförsök betydligt vanligare än bland befolkningen i allmänhet 
(Folkhälsomyndigheten 2015). 

Det finns också skillnader som går att härleda till livsvillkor. En studie från Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) påvisar att barns hälsa 
tenderar att variera utifrån familjens ekonomiska status och utbildningsnivå. Det märks 
exempelvis genom att barn från hem med lägre socioekonomisk status oftare blir 
inskrivna på sjukhus. Störst risk löper de barn vars föräldrar tar emot ekonomiskt bistånd 
eller har psykisk ohälsa. Att växa upp i ekonomiskt svaga familjer kan även kopplas till 
sämre hälsa som vuxen (Mörk m. fl. 2015). 

I Sverige har man uppmärksammat att unga människor, mellan barndom och vuxenliv, 
utgör en grupp i samhället som kan ha behov av särskilt riktade omsorger. Den första 
ungdomsmottagningen i Sverige etablerades 1970 och det skedde en kraftig ökning av 
antalet mottagningar under framför allt 1990-talet. I början av 1990-talet etablerades 
också ungdomsmottagningar i Göteborg.   
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Det aktuella projektet 
I Göteborg finns sex ungdomsmottagningar som alla drivs i samverkan mellan Göteborgs 
stad och Västra Götalandsregionen. Kommunen är huvudman för fem av mottagningarna 
och Västra Götalandsregionen är huvudman för en.  

Hittills har det varit svårt för ungdomsmottagningarna att ta reda på vilka som nyttjar 
och vilka som inte nyttjar deras insatser. Den besöksstatistik som rapporterats till de 
politiska nämnderna visar att totalt i Västra Götalands län besökte ungefär var fjärde 
ungdom en mottagning någon gång under 2017. Antalet besökare på Göteborgs sex 
ungdomsmottagningar under 2017 motsvarar 18 procent av det totala antalet ungdomar 
som bodde i det geografiska området 31 december samma år (Björk med kollegor 2018). 
Men eftersom det finns en rörlighet inom länet, där ungdomar kan bo i en kommun och 
gå i skolan eller jobba i en annan, är det svårt att säkert veta hur stor andel av 
ungdomarna folkbokförda i Göteborg som faktiskt nyttjar verksamheterna. I dagsläget 
ingår inte statistik från de mottagningar som har Göteborgs stad som huvudman i Västra 
Götalandsregionens vårddatabas, vilket försvårar möjligheterna till en regional analys av 
besökarnas rörlighet över kommungränser. 

Den verksamhetsstatistik som samlas in ger ungdomsmottagningarna information om 
juridiskt kön, sökorsak och ålder på besökarna. Denna statistik indikerar att cirka 85 
procent av besökarna är flickor eller unga kvinnor. Om man tittar på besöksstatistiken till 
den psykosociala personalen utgör kvinnor cirka 70 procent av besökarna. Mer detaljerad 
information om besökarna är svår att få tillgång till. Till exempel dokumenteras inte 
ungdomarnas ekonomiska situation, migrationserfarenheter, könsidentitet eller 
funktionsvariationer, och ungdomar som endast hämtar ut kondomer blir inte 
registrerade som besökare, vilket försvårar ungdomsmottagningarnas möjligheter att lära 
sig mer om vilka som besöker mottagningarna. När en ung människa besöker en 
mottagning i Göteborg, och detta besök journalförs, sparas dock information om 
besökarens bostadsadress. Via journalsystemet är det således möjligt att ta reda på om 
besökarna på ungdomsmottagningarna i Göteborg i större utsträckning kommer från 
vissa geografiska områden. Därmed är det också möjligt att ta reda på om det finns 
områden i Göteborg där ungdomarna inte nyttjar mottagningarnas stöd i samma 
utsträckning som i andra. Med grund i denna kunskap skulle det gå att söka mer kunskap 
om ungdomarna som bor i dessa områden. Vad är skälen till att de inte söker? Vilken 
kunskap har de om ungdomsmottagningarna och vilka uppfattningar finns bland 
ungdomar i dessa områden till att söka sig till en ungdomsmottagning? Är det kanske så 
att ungdomarna istället tar hjälp och stöd av andra aktörer, det vill säga att behoven möts 
på andra sätt? Ökad kunskap om detta skulle kunna stödja ungdomsmottagningarna att 
vidareutveckla och bättre rikta sina insatser mot ungdomar som har behov men idag 
väljer att inte söka stöd.  

För att öka den kunskapen vände sig ungdomsmottagningarna i Göteborg till FoU i Väst 
vid Göteborgsregionen (GR) med uppdraget att genomföra den undersökning som 
beskrivs i den här rapporten. 

Undersökningens två delar 
Undersökningen gjordes i två steg. I den första delundersökningen gjordes en statistisk 
kartläggning av kön, ålder och geografisk hemvist hos ungdomsmottagningarnas 
besökare. I enlighet med Göteborgs Stads statistiska redovisningar bestämdes 
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ungdomarna som geografiskt hemmahörande i någon av Göteborgs 30 mellanområden1. 
För mer detaljer om Göteborgs stads statistiska indelning, se bilaga 1. 

I den andra delundersökningen användes olika typer av intervjuer för att ta reda på mer 
om inställningar till ungdomsmottagningarnas verksamhet som finns i vissa av de 
områdena som identifierades i första delen av undersökningen. 

Projektgruppen som genomförde undersökningen 
Projektgruppen leddes av Cornelia Björk som är analytiker på GR. Ansvariga för 
genomförandet av undersökningen var Cornelia tillsammans med Görel Envall, 
verksamhetsutvecklare på ungdomsmottagningarna i Göteborg, och Jenny Rangmar, 
forskare vid GR. Utvecklingsledare Joakim Malmborg Heiling och Robin Fornazar, båda 
på Social resursförvaltning Göteborgs stad, ingick också i projektgruppen. De bidrog med 
analysstöd och statistik om de geografiska områden som belyses i projektet. Ingick i 
projektgruppen och bidrog med viktiga synpunkter i analysprocessen gjorde även Linda 
Bolander, som är enhetschef vid Ungdomsmottagningen Väst, Erika Kaspersson, 
verksamhetsutvecklare vid Ungdomsmottagningarna Göteborg, Alma Olsson Widjaja, 
sjuksköterska vid ungdomsmottagningen i Angered och Daniel Carlsson, kurator vid 
Ungdomsmottagningen Hisingen.  

Syfte och mål 
Syftet med delundersökning ett var att kartlägga juridiskt kön, ålder och geografisk 
hemvist hos ungdomsmottagningarnas besökare. Syftet med delundersökning två var 
att undersöka inställningar till ungdomsmottagningarnas verksamhet i områden där en 
mindre andel ungdomar nyttjar ungdomsmottagningarnas tjänster.  

Det övergripande målet med undersökningen var att framställa ett underlag som ska 
användas för att förbättra och rikta insatser där behov finns. 

Frågor 
De frågeställningar som låg till grund för undersökningen var: 

1. Finns det geografiska områden i Göteborg där ungdomarna besöker 
mottagningarna i mindre utsträckning än i andra?  

2. Hur beskriver ungdomar och unga vuxna ungdomsmottagningarna och deras 
verksamheter i de identifierade områdena? 

3. Vilken inställning till ungdomsmottagningarnas verksamhet finns i dessa 
områden? 

Metod 
Två ansökningar gjordes till regionala etikprövningsnämnden i Göteborg som godkände 
genomförandet av delstudie ett (dnr: 823–18) och beslutade att delstudie två kunde 
genomföras utan etikprövning (dnr: 969–18). 

                                                           
1 Statistiken i Göteborgs stad baseras på en hierarkisk områdesindelning. Nivån mellanområde är ett steg under 
stadsdelsnämnderna.  
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Deltagare 
Forskningspersonerna (n=15 973) i delundersökning ett är alla de som har besökt någon 
ungdomsmottagning i Göteborg minst en gång under 2017 och blivit journalförda. Vid 
besök på ungdomsmottagningen upprättas en medicinsk journal.  

I första delundersökningen användes uppgifter om juridiskt kön, ålder och bostadsadress 
om de som hade besökt någon ungdomsmottagning i Göteborg minst en gång under 2017 
(n=15 973). Informationen hämtades ut från mottagningarnas journalsystem. 

I första delundersökningen identifierades bland annat Biskopsgården, Angered och 
Bergsjön som områden där unga kvinnor besöker ungdomsmottagningarna i mindre 
utsträckning än i andra delar av Göteborg. Undersökningen visade också att unga män i 
allmänhet, och i vissa områden i synnerhet, besöker ungdomsmottagningen i lägre 
utsträckning än vad unga kvinnor gör. Analysgruppen bedömde att frågan om unga mäns 
benägenhet att söka stöd på en ungdomsmottagning i större utsträckning redan är 
studerad. Därför valdes Biskopsgården, Angered och Bergsjön ut för vidare analys.2 

I andra delundersökningen rekryterades ungdomar till tre fokusgruppsintervjuer som 
genomfördes i dessa områden. Ungdomarna rekryterades med hjälp av nyckelpersoner i 
ungdomsmottagningarnas nätverk, exempelvis på skolor och fritidsgårdar. I syfte att 
skapa trygga fokusgrupper som kunde ge relevant information sattes en åldersgräns. 
Ungdomar i gymnasieåldern rekryterades eftersom de bedömdes kunna säga mer om 
ungdomsmottagningarna än yngre personer.   

I syfte att kunna jämföra dessa ungdomars svar med ungdomar som bor i stadsdelar i 
Göteborg där fler besöker ungdomsmottagningarna, genomfördes även en fokusgrupp i 
Frölunda. Dessa ungdomar rekryterades genom att ställa frågan till besökare på 
Ungdomsmottagningen Väst. När det endast dök upp två personer rekryterades 
ytterligare fyra personer som för tillfället befann sig i lokalen och var bosatta i området.  

Det deltog mellan sex och åtta ungdomar i varje fokusgrupp (n=27). 
Fokusgruppsdeltagarna var fördelade på en tredjedel unga män (n=9) och två tredjedelar 
unga kvinnor (n=18) som var mellan 15 och 21 år gamla.3 En klar majoritet av deltagarna 
gick på gymnasiet (n=21) varav två på språkintroduktionsprogrammet, en deltagare gick i 
högstadiet, en studerade på högskola och en var yrkesarbetande.  

För att komplettera bilden av inställningar till ungdomsmottagningars verksamhet som 
finns i områdena genomfördes även kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
professionella (n=10) i områdena identifierade i den första delundersökningen. Dessa 
personer arbetar som skolutvecklare, fältsekreterare, SSPF-koordinatorer, kuratorer, 
relationsstrateger, ungdomskonsulenter eller samhällsinformatörer och möter i sitt 
arbete ungdomar och vuxna i de undersökta områdena. Personerna rekryterades via 
ungdomsmottagningarnas nätverk och valdes för att de skulle representera en bredd av 
perspektiv på undersökningsfrågorna. 

                                                           
2 Den första delundersökningen visade också att unga kvinnor i Torslanda besöker mottagningarna i lägre 
utsträckning. I det området finns en särskild tonårsmottagning vilket antogs förklara den lägre besöksfrekvensen. Av 
denna anledning ingick inte Torslanda i den andra delundersökningen.  
3 Inga frågor ställdes om könsidentitet vid fokusgrupperna. Könsindelningen har gjorts av dem som modererade 
fokusgrupperna baserat på personernas namn och utseende.   
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Delundersökning ett 

Tillvägagångssätt  
Listor med information ifrån de medicinska journalerna inhämtades från vardera av de 
sex mottagningarna. En person som hade minst ett registrerat besök4 på 
ungdomsmottagningen under 2017 förekom på listan. Samma person registrerades 
endast en gång per ungdomsmottagning även om den hade gjort upprepade besök. 
Samma person kunde däremot förekomma fler gånger om den hade besökt olika 
mottagningar och därmed fanns registrerade på flera av de respektive 
ungdomsmottagningarnas listor. Ungdomsmottagningen Centrum hade samma 
datasystem som Mottagningen för unga män (MUM) och därför exkluderas besök gjorda 
på MUM från Centrum-listan. Om en person hade besökt samtliga Göteborgs 
ungdomsmottagningar vid minst ett tillfälle kunde den personen därmed ha registrerats 
upp till sex gånger. Ungdomar som bor i Göteborg kan även besöka andra 
ungdomsmottagningar, till exempel i kranskommunerna. De besöken ingår inte i den här 
undersökningen. 

Listorna med statistik sammanfogades till en fil. Filen innehöll information om 
personnummer, vilken ungdomsmottagning som respektive besök hade gjorts på och den 
bostads- och postadress som angetts vid besöket (n=15 973 unika besök). Bland de unika 
besöken var flera besök utförda av samma person och därför registrerade fler än en gång i 
statistiken. Efter att ha tagit hänsyn till dubbelräkning kvarstod 14 860 unika besökare. 
Personer med adress endast utanför Göteborg, som hade gatuadresser både i och utanför 
Göteborg (t.ex. Storgatan 1 i Göteborg och Vasagatan 1 i Stockholm) samt personer med 
flera adresser inom Göteborg under 2017 men i olika mellanområden (t.ex. Torslanda och 
Västra Biskopsgården) exkluderades5. I slutändan kvarstod 11 523 unika besökare, se 
figur 1.  

                                                           
4 Att komma till ungdomsmottagningen och endast hämta kondomer blir inte ett registrerat besök. 
5 För att räkna ut besöksandelar uppdelat på mellanområde måste det vara säkert var individen bodde när besöket 
gjordes.  
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Figur 1: Beräkning av studiepopulation 

Figuren visar hur antalet ungdomar som utgör studiepopulationen beräknades utifrån antalet besök 
vid respektive ungdomsmottagning. 

Personnummer ersattes med studiespecifika ID-nummer och omkodades även till en 
variabel om ålder och en om juridiskt kön. Varje individ kategoriserades även utifrån sin 
bostadsadress. Se bilaga 2 för fler detaljer om kodningen.  

Dataanalys  
För att identifiera de geografiska områden i Göteborg där ungdomarna besökte 
ungdomsmottagningarna under 2017 i stor respektive liten utsträckning analyserades 
frekvenser. För att beräkna andelar jämfördes ungdomsmottagningarnas besöksstatistik 
mot befolkningsstatistik för 13–24 åringar som hämtades från Göteborg stads 
statistikdatabas uppdelad efter stadens 30 mellanområden och juridiskt kön (totalt n=79 
067). Befolkningsstatistiken uppdaterades i november 2018 och avsåg tidpunkten sista 
december år 20176. Befolkningsstatistiken kommer från Statistiska centralbyrån (SCB) 
och bearbetas och tillhandahålls av Statistik och analys, Göteborgs stadsledningskontor. 

Skillnader i andelar, kön, mellanområden och åldersgrupper analyserades med 
signifikanstester: chi-två-test och 95-procentigt konfidensintervall (KI). Med 
signifikanstester räknas ett p-värde fram, där p står för probability – sannolikhet. Ett p-
värde i en statistisk analys är en beräkning av sannolikheten för att ett resultat skulle bero 
på tillfälligheter. Ett lågt p-värde <5% innebär en liten sannolikhet att resultatet beror på 
tillfälligheter och om en skillnad är signifikant betyder det att den är så betydande att den 
troligtvis inte beror på slumpen. Gruppen 13–24 åringar i respektive mellanområde 
skiljer mycket i storlek. Ju färre personer som en beräkning av ett andelsvärde baseras på, 
desto större är risken för en felskattning av andelsvärdet. KI är som ett slags felmarginal 

                                                           
6 I beräkningarna av besöksandelar uppdelat på mellanområde har folkmängden för endast en tidpunkt på året 
använts. Vid tidpunkten för respektive besök kan den faktiska folkmängden ha sett annorlunda ut till följd av 
omflyttningar och dödsfall vilket i sin tur påverkar beräkningarnas precision. 

(462 besökare på 
UM Centrum 
exkluderades för 
att de även 
förekom på listan 
över besökare till 
MUM.) 
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runt ett beräknat andelsvärde som bland annat tar hänsyn till gruppens storlek. 
Felmarginalen kan användas för att avgöra om det finns statistiskt säkerställd skillnad 
mellan beräknade värden, exempelvis för att jämföra om andelen besökare i två 
mellanområden skiljer sig från varandra. Om den skattade andelen besökare i exempelvis 
Centrala Lundby är 29, 7 procent så anger marginalen med 95 procents sannolikhet att 
den korrekta andelen besökare ligger någonstans mellan 26,2 och 33,3 procent. Alla 
analyser och databearbetningar har gjorts i Microsoft Excel och IBM SPSS Statistics 25. 

Delundersökning två 

Tillvägagångssätt 
Cornelia Björk och Jenny Rangmar från GR, FoU i Väst genomförde fokusgrupperna 
tillsammans med stöd av en frågeguide, se bilaga 3. Vid samtliga tillfällen var Jenny 
moderator och Cornelia hade en observerande roll, tog ansvar för dokumentationen samt 
utgjorde ett stöd genom att ställa följdfrågor. I tabell 1 visas sammansättningen av 
fokusgruppsdeltagarna vid de fyra tillfällena. 

Tabell 1: Fokusgruppernas sammansättning 

Plats för genomförande 
Antal kvinnor 
(åldersspann) 

Antal män 
(åldersspann) 

Totalt antal deltagare 
(åldersspann) 

Biskopsgården 4 (16–19 år) 4 (17–20 år) 8 (16–20 år) 

Bergsjön 2 (16 år) 5 (15–17 år) 7 (15–17 år) 

Angered 6 (17–19 år) 0 6 (17–19 år) 

Frölunda 6 (16–21 år) 0 6 (16–21 år) 

Sammanlagt 18 (16 – 21 år) 9 (15 – 20 år) 27 (15 – 21 år) 

 

Vid tillfällena för fokusgruppsintervjuerna fick ungdomarna information om vilket syftet 
var med undersökningen, att det var en fokusgruppsintervju och vad frågorna skulle 
handla om. Det framgick tydligt att det var helt frivilligt att medverka och att de när som 
helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Innan eller i samband med fokusgruppen 
delades ett informationsbrev ut, se bilaga 4. Som tack för hjälpen fick varje person en 
biobiljett.  

Fokusgruppsintervjuerna dokumenterades genom ljudinspelning som sedan 
transkriberades ordagrant och i sin helhet av Cornelia. Om information som gick att 
härleda till enskilda personer framkom under intervjun togs de inte med vid 
transkriberingen.  

Professionella i områdena som identifierades i delundersökning ett rekryterades till 
intervjuerna genom ungdomsmottagningens nätverk på skolor och fritidsgårdar. De 
personerna fick information om, och förfrågan att delta i, den planerade undersökningen, 
se bilaga 5. Informationen de fick var vilket syftet var med undersökningen och att det var 
en individuell intervju samt vad frågorna skulle handla om. Det framgick tydligt att det 
var helt frivilligt att medverka och att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin 
medverkan. 
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Cornelia genomförde alla intervjuer med de professionella med stöd av en frågeguide, se 
bilaga 6. Intervjuerna genomfördes både individuellt och i grupp. Vid två tillfällen 
genomfördes gruppintervjuer med två respektive tre personer. En intervju genomfördes i 
GR:s lokaler, övriga genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser. Samtliga 
intervjuer dokumenterades genom att ljudet spelades in och transkriberades ordagrant i 
sin helhet.  

Dataanalys  
En tematisk analys av materialet har genomförts med stöd av analysprogrammet NVivo. 
Materialet har först kodats av analytikern utifrån två övergripande teman: Utsagor om 
ungdomarnas kunskap och inställning till ungdomsmottagningarna och Utsagor om 
ungdomsmottagningarnas eller andra offentliga aktörers verksamheter. Analysfasen 
involverade sedan både analytikern från GR och de personer verksamma inom 
ungdomsmottagningarna i Göteborg som ingick i projektgruppen. Här gavs möjlighet att 
under ett par möten i dialog mellan analytiker och praktiker identifiera underliggande 
teman i intervjumaterialet som hade relevans för att besvara undersökningsfrågorna.  
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Resultat första delundersökningen 
År 2017 bodde 79 067 ungdomar mellan 13 och 24 år i hela Göteborg. Av dem besökte 11 
523 personer en ungdomsmottagning i Göteborg någon gång under 2017. Det motsvarar 
15 procent av de personer som finns i målgruppen för ungdomsmottagningarnas 
verksamhet. I målgruppen i hela Göteborg är 39 211 flickor och unga kvinnor och 39 856 
pojkar och unga män. Tabell 2 visar fler uppgifter om hur stor andel av ungdomarna 
mellan 13 och 24 år i respektive mellanområde som besökte ungdomsmottagningen minst 
en gång år 2017.   

Tabell 2: Andel (i procent) ungdomar 13–24 år i respektive mellanområde som besökte 
ungdomsmottagningen minst en gång år 2017 

 13 
år 

14 
år 

15 
år 

16 
år 

17 
år 

18 
år 

19 
år 

20 
år 

21 
år 

22 
år 

23 
år 

24 
år 

13–24 
år 

01 Östra Angered 1 0 7 14 16 24 8 15 15 10 24 13 12 

02 Norra Angered 3 4 9 13 11 15 17 20 20 16 10 8 12 

03 Centrala Angered 2 3 8 9 17 17 22 22 29 20 11 14 15 

04 Södra Angered 0 1 6 11 10 11 15 17 16 15 17 11 11 

05 Bergsjön 1 2 7 8 12 9 16 18 14 18 13 12 11 

06 Kortedala 1 3 7 9 19 15 16 25 20 20 16 14 14 
07 Gamlestaden  
och Utby 1 4 8 14 21 21 23 23 26 23 24 16 18 

08 Stora Delsjökroken 1 4 9 13 18 18 19 24 20 16 18 11 15 

09 Stora Bagaren 1 4 13 15 20 21 24 25 30 23 20 15 19 

10 Stora Sigfridsplan 0 1 6 8 18 15 23 19 19 22 23 8 14 

11 Norra Centrum 1 3 11 17 19 23 25 24 22 16 19 12 17 

12 Södra Centrum 1 4 9 12 21 31 17 13 16 18 12 8 13 

13 Linnéplatsen 1 6 8 17 22 21 25 23 18 16 14 10 15 

14 Stigbergstorget 1 5 11 19 20 23 22 18 16 14 16 9 14 

15 Mariaplan 1 5 7 20 16 22 23 23 19 19 11 9 14 

16 Nya Högsbo 1 4 8 14 19 32 22 32 26 18 22 13 18 

17 Nya Frölunda 0 1 8 8 15 17 18 14 16 12 14 14 12 

18 Stora Askim 0 2 5 14 21 23 27 26 24 23 18 16 15 

19 Södra Västkusten 1 2 7 17 19 20 26 29 26 25 20 20 17 

20 Centrala Tynnered 0 3 7 11 12 20 22 20 23 22 16 12 14 

21 Södra Skärgården 0 4 9 6 11 19 18 15 17 30 15 24 13 

22 Torslanda 1 3 7 11 17 19 14 19 21 13 12 11 11 

23 Västra Biskopsgården 2 2 2 10 10 17 17 14 16 12 10 9 10 

24 Östra Biskopsgården 3 1 8 10 11 10 21 17 18 11 13 9 11 
25 Kärrdalen och 
Slättadamm 2 6 6 15 21 29 31 23 23 24 14 16 17 

26 Centrala Lundby 2 2 16 18 27 22 24 22 22 21 22 15 19 

27 Norra Älvstranden 0 7 6 12 17 27 23 25 15 11 19 11 15 

28 Litteraturstråket 1 3 7 12 13 20 23 18 21 18 18 13 14 

29 Tuve 0 5 10 15 27 16 29 23 30 24 20 19 18 

30 Övre Hisingen 2 6 12 20 13 31 26 26 19 18 14 16 16 

Göteborg totalt 1 3 8 13 17 20 21 21 20 18 17 12 15 
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Bland kvinnorna besökte 9 507 personer en mottagning i Göteborg någon gång under 
2107. Det motsvarar 24 procent av de kvinnor som finns i målgruppen. Bland männen 
besökte 2 016 personer en mottagning i Göteborg någon gång under 2017 och det 
motsvarar 5 procent av de män som finns i målgruppen. De statistiska analyserna av 
gruppen visade att skillnaden mellan kvinnors och mäns antal besök är signifikant, vilket 
innebär att det är en betydligt större andel kvinnor än män som besöker 
ungdomsmottagningarna.  

För att den variation som finns i männens besöksbeteenden ändå ska bli tydlig 
presenteras resultaten för kvinnor och män separat.  Männens sökbeteenden i respektive 
område jämfördes med det generella beteendet för män i Göteborg och kvinnornas med 
det generella för kvinnor. I tabell 3 presenteras mer information om hur stora andelar av 
kvinnorna, och tabell 4 andelar av männen, mellan 13 och 24 år i respektive 
mellanområde som besökte en av Göteborgs ungdomsmottagningar minst en gång år 
2017. Hur besöken fördelas mellan kvinnor och män i de respektive mellanområdena 
illustreras även i diagrammet i figur 2. 

Tabell 3: Andel (i procent) flickor och unga kvinnor 13–24 år i respektive mellanområde som 
besökte ungdomsmottagningen minst en gång år 2017  

 13 
år 

14 
år 

15 
år 

16 
år 

17 
år 

18 
år 

19 
år 

20 
år 

21 
år 

22 
år 

23 
år 

24 
år 

13–24 
år 

01 Östra Angered 2 0 14 23 29 38 20 26 21 18 44 19 21 

02 Norra Angered 5 6 16 25 21 25 30 31 31 21 12 12 19 

03 Centrala Angered 3 6 15 16 36 30 40 37 48 27 21 21 24 

04 Södra Angered 0 2 11 17 13 16 22 28 24 22 26 16 17 

05 Bergsjön 2 3 12 13 21 11 28 26 22 26 16 19 17 

06 Kortedala 1 4 11 19 35 30 29 35 28 31 26 18 23 
07 Gamlestaden  
och Utby 3 8 13 28 31 39 31 32 40 38 32 23 28 

08 Stora 
Delsjökroken 1 7 18 28 37 33 37 46 35 27 29 19 26 

09 Stora Bagaren 2 9 21 25 33 36 42 36 44 34 33 22 29 

10 Stora Sigfridsplan 0 2 16 18 38 33 43 43 29 35 40 13 27 

11 Norra Centrum 2 6 17 39 34 40 44 40 33 24 28 18 27 

12 Södra Centrum 1 7 15 23 40 48 31 28 27 30 20 15 23 

13 Linnéplatsen 3 11 14 30 37 39 40 41 27 24 20 14 24 

14 Stigbergstorget 2 9 21 38 34 42 46 29 24 24 22 14 23 

15 Mariaplan 3 9 8 33 28 50 45 33 34 30 17 11 23 

16 Nya Högsbo 1 7 14 26 40 48 36 60 43 25 33 21 29 

17 Nya Frölunda 0 3 16 17 29 29 32 28 25 20 23 28 22 

18 Stora Askim 1 3 10 25 41 40 44 44 40 40 28 24 26 

19 Södra Västkusten 1 4 12 31 33 38 44 46 40 42 34 35 28 

20 Centrala Tynnered 0 6 13 20 21 32 35 31 33 33 27 18 23 

21 Södra Skärgården 0 8 15 10 23 38 31 26 21 55 20 29 23 

22 Torslanda 1 7 12 21 31 33 22 32 34 21 23 13 19 
23 Västra 
Biskopsgården 3 3 5 22 19 25 29 20 21 20 14 11 16 

24 Östra 
Biskopsgården 3 2 16 20 12 15 38 27 38 22 20 16 19 

25 Kärrdalen och 
Slättadamm 4 11 10 27 33 51 45 33 39 35 23 25 28 

26 Centrala Lundby 6 4 25 34 46 34 46 41 35 33 37 23 31 

27 Norra Älvstranden 0 11 11 20 40 44 40 45 31 20 29 17 25 
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28 Litteraturstråket 2 6 14 24 29 38 39 31 32 29 28 20 25 

29 Tuve 0 8 21 26 45 25 46 37 53 43 27 28 30 

30 Övre Hisingen 4 10 20 38 28 55 39 44 38 28 25 25 29 

Göteborg totalt 2 6 14 25 31 34 36 35 33 29 26 19 24 

 

Tabell 4: Andel (i procent) pojkar och unga män 13–24 år i respektive mellanområde som 
besökte ungdomsmottagningen minst en gång år 2017   

 13 
år 

14 
år 

15 
år 

16 
år 

17 
år 

18 
år 

19 
år 

20 
år 

21 
år 

22 
år 

23 
år 

24 
år 

13–24 
år 

01 Östra Angered 0 0 0 5 6 10 2 7 9 4 6 8 4 

02 Norra Angered 1 1 1 2 3 4 5 10 8 11 8 3 5 

03 Centrala Angered 1 0 0 2 5 4 3 10 13 12 1 8 5 

04 Södra Angered 0 0 0 4 7 7 9 6 10 8 8 6 6 

05 Bergsjön 0 2 1 3 4 6 6 11 7 9 10 4 5 

06 Kortedala 0 1 4 2 2 2 2 14 13 10 2 9 6 
07 Gamlestaden  
och Utby 0 0 1 1 10 4 13 13 6 5 15 7 7 

08 Stora 
Delsjökroken 0 0 0 0 4 3 6 4 7 5 6 4 4 

09 Stora Bagaren 0 0 5 5 7 10 5 12 11 8 5 7 7 

10 Stora Sigfridsplan 0 0 0 0 0 3 6 1 2 6 3 0 2 

11 Norra Centrum 0 0 5 1 2 6 6 9 6 5 7 5 5 

12 Södra Centrum 0 1 1 3 1 10 6 0 6 5 4 3 4 

13 Linnéplatsen 0 2 0 3 0 6 7 5 7 6 7 5 5 

14 Stigbergstorget 0 0 1 2 7 4 3 6 7 4 9 2 4 

15 Mariaplan 0 2 7 8 4 1 7 9 6 3 4 6 5 

16 Nya Högsbo 0 1 1 6 2 16 12 9 8 9 8 4 7 

17 Nya Frölunda 0 0 0 0 3 6 6 3 8 4 4 3 3 

18 Stora Askim 0 0 0 3 4 10 11 9 7 9 8 10 5 

19 Södra Västkusten 0 0 2 2 6 6 9 12 14 9 8 8 6 

20 Centrala Tynnered 0 0 0 3 5 7 10 8 14 10 6 7 6 

21 Södra Skärgården 0 0 4 4 0 8 4 5 14 5 11 17 5 

22 Torslanda 0 0 1 2 2 7 6 9 9 7 3 9 4 
23 Västra 
Biskopsgården 1 0 0 2 2 9 6 7 10 4 5 7 5 

24 Östra 
Biskopsgården 2 0 0 0 9 4 10 7 5 4 7 3 4 

25 Kärrdalen och 
Slättadamm 0 2 3 4 7 7 14 12 8 12 6 7 6 

26 Centrala Lundby 0 0 3 2 9 10 7 4 9 8 6 4 6 

27 Norra Älvstranden 0 0 0 3 0 9 9 5 3 1 9 6 5 

28 Litteraturstråket 1 0 1 2 1 5 11 7 10 8 6 5 5 

29 Tuve 0 2 0 5 10 6 13 8 12 7 13 6 7 

30 Övre Hisingen 0 1 3 1 0 10 13 10 5 8 4 7 5 

Göteborg totalt 0 0 1 2 4 7 8 7 8 7 6 5 5 
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Varför kommer de inte? En undersökning om ungdomsmottagningens besökare 

Figur 2: Andel ungdomar 13–24 år i respektive mellanområde som besökte 
ungdomsmottagningen minst en gång år 2017 

 
 
  
För att analysera huruvida de respektive andelarna i varje mellanområde skilde sig 
signifikant från medelvärdet för hela Göteborg beräknades 95-procentiga 
konfidensintervall. Figur 3 visar andelen 13 till 24-åriga kvinnor i respektive 
mellanområde som besökte en av Göteborgs ungdomsmottagningar minst en gång år 
2017. Figur 4 visar motsvarande information om männen. 

Det fanns mellanområden bland både kvinnor och män med både signifikant högre och 
lägre besöksandelar jämfört med göteborgsgenomsnittet (tabell 5).  
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Varför kommer de inte? En undersökning om ungdomsmottagningens besökare 

Figur 3: Andelen unga kvinnor 13–24 år i respektive mellanområde som besökte 
ungdomsmottagningen minst en gång år 2017 

 

Det 95-procentiga konfidensintervallet visar en marginal runt andelarna och bidrar till att jämförelser kan göras. 
 
 
 

Figur 4: Andel unga män 13–24 år i respektive mellanområde som besökte 
ungdomsmottagningen minst en gång år 2017  

 

Det 95-procentiga konfidensintervallet visar en marginal runt andelarna och bidrar till att jämförelser kan göras. 
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Varför kommer de inte? En undersökning om ungdomsmottagningens besökare 

Tabell 5: Mellanområden med lägre och högre besöksandelar jämfört med 
Göteborgsgenomsnittet 

Mellanområden med signifikant lägre 
besöksandelar jämfört med 

Göteborgsgenomsnittet 

Mellanområden med signifikant högre 
besöksandelar jämfört med 

Göteborgsgenomsnittet  

Kvinnor Män Kvinnor Män 

Västra Biskopsgården Stora Sigfridsplan Norra Centrum Stora Bagaren 
Södra Angered Nya Frölunda Gamlestaden och Utby Nya Högsbo 

Bergsjön Södra Centrum Kärrdalen och 
Slättadamm 

Gamlestaden och 
Utby 

Östra Biskopsgården Torslanda Södra Västkusten Tuve 
Torslanda Stora Delsjökroken Övre Hisingen  

Norra Angered  Stora Bagaren  
Östra Angered  Nya Högsbo  

 

För att ta reda på om ungdomar besöker mottagningen nära sitt hem eller exempelvis 
nära sin skola gjordes analyser av huruvida kvinnorna och männen bor i 
upptagningsområdet för den av de sex ungdomsmottagningar som de besökte. Av det 
totala antalet besök på Göteborgs ungdomsmottagning Centrum var det 60 procent av 
ungdomarna som besökte den där de tillhörde upptagningsområdet, se tabell 6 på nästa 
sida. Det betyder samtidigt att 40 procent av besökarna på Göteborgs 
ungdomsmottagning Centrum inte tillhörde upptagningsområdet.  
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Varför kommer de inte? En undersökning om ungdomsmottagningens besökare 

Tabell 6: Andel besök i procent hos en av Göteborgs sex ungdomsmottagningar som gjordes 
av en person som har den mottagningen närmast sitt hem 

Totalt 13–16 16–19 20–24 Totalt 

Centrum 62 49 66 60 
Hisingen  90 84 80 82 
Olskroken 59 50 58 56 
Väster 81 80 73 76 
Gamlestan  49 43 44 44 
Angered 77 68 59 63 

     

Kvinnor 13–16 16–19 20–24 Totalt 
Centrum 61 49 66 60 
Hisingen  91 84 80 83 
Olskroken 59 50 58 57 
Väster 81 80 72 75 
Gamlestan  47 42 44 43 
Angered 77 68 58 63 

      

Män 13–16 16–19 20–24 Totalt 
Centrum 71 42 65 59 
Hisingen  87 85 80 82 
Olskroken 50 50 56 54 
Väster 84 84 76 78 
Gamlestan  71 46 44 45 
Angered 71 66 64 65 

 
I tabellen presenteras information om vilken mottagning ungdomarna besöker uppdelat i ålderskategorierna 13–
16, 16–19, 20–24 och 13–24. De som var 16 år presenteras i två grupper eftersom det finns de som är 16 år och 
går i nionde klass, men det finns även de som är 16 år och går i gymnasiet. 
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Varför kommer de inte? En undersökning om ungdomsmottagningens besökare 

Resultat delundersökning två   
Ambitionen här är att försöka bidra till en ökad förståelse varför ungdomar i vissa 
områden av Göteborg inte söker sig till ungdomsmottagningarna i lika stor utsträckning 
som i andra. Genom att i fokusgrupper och intervjuer ställa frågor om ungdomarnas 
kunskap om, och inställningar till, ungdomsmottagningarna söks förklaringar till det som 
den kvantitativa delen av denna undersökning visar. 

Ungdomarnas kunskap om ungdomsmottagningarna 
De flesta av de ungdomar som deltog i fokusgrupperna framstod som insatta, både när 
det gäller var ungdomsmottagningarna i Göteborg ligger och övergripande om vad man 
kan få hjälp med. Vid alla fyra tillfällen kunde ungdomar räkna upp flera av Göteborgs 
ungdomsmottagningars placering och de professioner som arbetar där. Endast några 
intervjupersoner uttryckte viss tveksamhet kring var mottagningarna finns och vem som 
arbetar där.7  

Ungdomarna sa att de flesta ungdomar i deras bostadsområden känner till 
ungdomsmottagningarna. Dock antydde de att kunskapsnivån kan variera mellan 
grupper. De grupper som ungdomarna trodde kunde sakna kunskap är unga män, 
nyanlända och de som av någon anledning missat information om 
ungdomsmottagningarna via skolan.  

Den något grunda kunskapsnivån sades handla om vad man kan få hjälp med på en 
ungdomsmottagning. De talade om hur en del ungdomar tror att 
ungdomsmottagningarna endast arbetar med sex- och samlevnadsfrågor. Den bilden 
bekräftas också flera gånger av ungdomarna själva i fokusgrupperna. 

Alltså för mig, det handlar bara om sex. (Ung man i fokusgrupp) 

En annan uppfattning som nämndes var att ungdomsmottagningens verksamheter främst 
riktas till kvinnor. Också denna uppfattning kom till uttryck på flera ställen i intervjuerna.  

Det känns ju mer som att de riktar sig till tjejer.  
(Ung kvinna i fokusgrupp) 

De professionella som intervjuades uppfattade också att de flesta av ungdomarna i de 
aktuella områdena känner till ungdomsmottagningarna, men även de menade att 
kunskaperna kan vara för grunda. Även i dessa intervjuer kom ovan nämnda 
uppfattningar upp som återkommande teman. 

Det går inte att med utgångspunkt i de 27 ungdomar som deltagit i fokusgrupperna uttala 
sig med säkerhet om hur välkända ungdomsmottagningarna är bland ungdomarna i de 
stadsdelar som här studeras, eller vilken kunskap de generellt har om 
ungdomsmottagningarnas verksamheter. Men det verkar ändå som att de relativt låga 
besökssiffrorna i Bergsjön, Angered och Biskopsgården inte huvudsakligen kan förklaras 
av att ungdomarna saknar information om att ungdomsmottagningarnas verksamheter 
finns. Problemen är i så fall att kunskapen inte är tillräckligt djup eller att det finns vissa 
missuppfattningar om vad man kan få hjälp med.  

                                                           
7 De professioner som nämndes stämde huvudsakligen med vilka som faktiskt arbetar på 
ungdomsmottagningarna. Vid ett tillfälle nämndes dock polisen av en person och vid två av fokusgrupperna 
framkom att ungdomarna tror att det arbetar pedagoger på ungdomsmottagningar. 
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Varför kommer de inte? En undersökning om ungdomsmottagningens besökare 

Intervjumaterialet pekade mot att om någon grupp inte söker sig till 
ungdomsmottagningen på grund av brist på kunskap så handlar det i så fall om att unga 
män inte söker sig dit eftersom de uppfattar att verksamheten riktar sig till kvinnor. Men 
det kan inte förklara att färre kvinnor söker sig till ungdomsmottagningarna i dessa 
områden. Intervjumaterialet pekade också mot att nyanlända skulle kunna sakna viss 
kunskap. Det kan finnas anledning att fundera på hur andelen nyanlända i de undersökta 
områdena inverkar på att relativt sett färre ungdomar besöker ungdomsmottagningarna i 
dessa områden. De två fokusgruppsdeltagarna som gick på 
språkintroduktionsprogrammet hade dock via sina skolor fått information om 
ungdomsmottagningarnas verksamhet.      

Ungdomarnas inställning till ungdomsmottagningarna 
I fokusgrupperna framstod det som att ungdomarna inte hade särskilt starka 
uppfattningar om själva ungdomsmottagningarna i sig, utan om något uttrycktes så 
handlade det om positiva utsagor som att det är bra att de finns. 

I alla fyra fokusgrupper hamnade dock samtalen ganska snabbt i frågor som rör sex och 
samlevnad, och därmed ungdomsmottagningarnas uppdrag kring sexuell och reproduktiv 
hälsa. Det finns därför anledning att titta närmare på ungdomarnas inställningar till 
dessa frågor. Intervjuerna pekade mot att här finns en laddning som kan bidra till att öka 
förståelsen för varför ungdomar väljer att söka, eller inte söka, sig till en 
ungdomsmottagning.  

Upplevelsen av att gå till en ungdomsmottagning  
När ungdomarna i fokusgrupperna talade om hur det kan upplevas att söka hjälp på en 
ungdomsmottagning var orden ”pinsamt” och ”skämmigt” vanligt förekommande. 
Berättelserna handlade om att det kan uppfattas jobbigt, och då inte i första hand att söka 
hjälp, men att riskera att bli sedd när man gör det. Ungdomarna gav uttryck för rädslor 
att rykten skulle skapas kring ens person, rykten som exempelvis sa att man drabbats av 
en könssjukdom eller att man är gravid.  

Om jag nu är på väg till ungdomsmottagningen, och jag säger till (NAMN 
PÅ ANNAN UNG MAN), så får han upp en bild av att jag kanske ska testa 

mig, och det kanske kan upplevas lite pinsamt.  
(Ung man i fokusgrupp) 

Det börjar spridas falska rykten. ”Åh hon var gravid och gick till 
ungdomsmottagningen”. (Ung kvinna i fokusgrupp)  

Associationerna ser alltså olika ut beroende på om det är en ung man eller en ung kvinna 
som ses besöka ungdomsmottagningen. Båda könen beskrevs kunna drabbas av negativa 
rykten, men en ung man verkade ändå ibland kunna uppfattas på ett positivt sätt, om han 
uppfattas gå till en ungdomsmottagning för att hämta ut preventivmedel.  

 ”Han är häftig! Han ska hämta grejer och sånt.”  
(Ung man i fokusgrupp) 

Dessa skillnader i synen på unga kvinnor respektive unga män som är sexuellt aktiva 
(eller synes vara det) är sedan länge väl belagda i svensk forskning om ungdom och 
sexualitet (se bl.a. en forskningsöversikt av Forsberg 2005 b).  

 



   

25 (52) 

Varför kommer de inte? En undersökning om ungdomsmottagningens besökare 

Det finns inget i det insamlade intervjumaterialet som tyder på att upplevelsen av att det 
är pinsamt att söka hjälp på en ungdomsmottagning är unik för de områden som här står 
i fokus. Tvärtom pekar nedanstående citat, från en intervjuperson bosatt i ett område i 
Göteborg där fler ungdomar besöker ungdomsmottagningar, att denna upplevelse även 
finns i andra delar av staden.  

Jag vet att det kändes rätt så skämmigt att gå dit på gymnasiet, och jag var 
där för att skaffa p-piller, och så träffade jag på några av mina 

klasskamrater i väntrummet. Men när man väl träffades så blev det ju inte 
stelt, det blev ju inte pinsamt, för man är ju där för samma sak. Det är ju 

inget man behöver skämmas över. Men man hade alltid känslan, hoppas det 
inte är nån här som jag känner. Och alltid när man kommer in i 

väntrummet så tittar man runt. (Ung kvinna i fokusgrupp) 

Synsätt på sexualitet tillhör de områden som inom antropologin brukar benämnas tröga 
strukturer. Det vill säga områden där föreställningar och inställningar förändras mycket 
långsamt. Att det är ”skämmigt” att besöka en ungdomsmottagning vittnar om de starka 
laddningar som finns runt sexualitet, även i ett land som 2000-talets Sverige, med relativt 
sett liberala inställningar till dessa frågor.  

Syn på sex- och samlevnadsfrågor  
Ett genomgående tema, både i intervjuer med professionella och i fokusgrupperna med 
ungdomar, var att sex- och samlevnadsfrågor inte bara upplevdes som pinsamma, utan 
också ibland uppfattades tabubelagda i de områden som här studeras.  

Detta kan illustreras genom nedanstående utdrag från en av fokusgrupperna med 
ungdomarna, där frågan ställts om hur ungdomsmottagningarna ska arbeta för att nå ut 
till ungdomarna som bor i det geografiska området.  

Ung man 1: Ja, för varje gång jag kollar på en affisch som ni har, då är de 
flesta jag kan läsa, dom handlar om sexualitet. 

Ung kvinna 1: Alltså saken är så här, att vi inte pratar så mycket om det 
här. Det är inte så ofta man pratar om det. Så det är typ så här, jag vet inte, 
man pratar inte så mycket om det. Så det är kanske därför.  

Moderator: Varför pratar man inte om det? 

Ung kvinna 1: För man har attityder och tankar på vad det handlar om.  
Till exempel som han säger, sexualitet, och då kanske det känns obekvämt 
för vissa. Då vill man ju inte prata om det. 

En vanligt förekommande beskrivning i intervjuerna med de professionella var att 
sexualitet av många i dessa områden betraktas som en privat fråga, och som en fråga som 
ska hanteras inom familjen. Det är alltså något som man inte alltid kan tala öppet om, och 
kanske då framförallt inte med myndighetspersoner.  

Vissa av de intervjuade professionella menade att tabun kring sex- och samlevnadsfrågor 
kommer från människors religion, där sexualiteten inte kan benämnas eller diskuteras 
eftersom den betraktas som syndig, eller så förklarades dessa tabun helt enkelt av 
personernas ”kulturella bakgrund”.  

 



   

26 (52) 
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Om det var svårt att koppla upplevelsen av att det är pinsamt att besöka en 
ungdomsmottagning till särskilda områden i Göteborg, finns det antagligen större 
anledning att fundera på hur tabun kring sex- och samlevnadsfrågor påverkar 
ungdomarnas benägenhet att söka stöd och hjälp på ungdomsmottagningarna i de 
undersökta områdena. För en av de intervjuade professionella som arbetat med 
ungdomar i olika delar av Göteborg är skillnaderna i staden uppenbara:  

I Centrum, Linné och Majorna, så var det nästan mera kutym med att man 
ville testa på lite bisexualitet eller lite transkänsla eller så där, än att inte 

göra det. Det förekommer inte alls här (ANGERED).  
(Intervju med professionell) 

I fokusgrupperna med ungdomar fanns också beskrivningar av hur ett tabu kring frågor 
som rör sexualitet skulle kunna kopplas ihop med en minskad benägenhet att söka sig till 
en ungdomsmottagning. 

Till exempel outbildade, som inte fått kunskap om det i skolan tillräcklig, och 
tycker det är skämmigt att prata om det. Oftast också nykomna till Sverige. 

Vi som är födda här, jag har lärt mig i skolan. Men tänk om jag inte var 
född här, och sitter jag på lektionen och så ska dom prata om 

ungdomsmottagningen, då säger kanske mina vänner till mig "Ah, det 
handlar om sex! Det är skämmigt. Tänk inte på det! Lyssna inte på det!".  

Så det är därför folk oftast undviker och försöker att inte gå dit. 
 (Ung kvinna i fokusgrupp) 

I ovanstående citat kopplas tabut ihop med utbildningsnivå, men även ungdomarna ger 
flera gånger uttryck för att tabun kring sexualitet hänger ihop med människors religion 
eller kultur. 

Moderator: Förut när du sa att man inte kunde prata med sina föräldrar om 
det (MODERATORN SYFTAR PÅ FRÅGOR SOM RÖR SEX) så började du 
(NAMN PÅ UNG MAN) att säga något. 

Ung man 1: Alltså det kan bero på religiösa grejer också. 

Moderator: Vadå för religiösa grejer? 

Ung man 1: Det kan gå emot religionen förstår du? 

Moderator: Vad kan gå emot religionen? 

Ung kvinna 1: Att ha sex innan man gifter sig! 

Förväntningar på hur man ska hantera sin sexualitet 
I intervjumaterialet fanns inte enbart beskrivningar av tabun kring sex- och 
samlevnadsfrågor. Där fanns också beskrivningar av att det ibland kan finnas mer 
konkreta förväntningar på hur ungdomarna ska agera och hantera sin sexualitet. 
Sexualiteten beskrevs inte endast som en privat fråga, utan också som en fråga som 
enbart rör äktenskapet, här illustrerat i en kraftfull utsaga från en av de intervjuade 
ungdomarna.   

Mamma såg att jag fick p-piller utskrivna och hon trodde att jag hade sex. 
Och det är ett stort nej. Det är mord att tappa min oskuld innan jag  

gifter mig. (Ung kvinna i fokusgrupp) 
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Även här fanns det könsskillnader som är relevanta att belysa. Kvinnornas möjligheter att 
bryta mot dessa förväntningar beskrevs som betydligt mer begränsade än männens. 

… killar har mer friheter, att dom kan göra vad dom vill. Fast tjejer inte får 
göra det. Alltså exempel, om typ en kille, om hans föräldrar skulle få veta att 
han haft sex, det skulle inte vara så stor grej, jämfört med en tjej. Då skulle 

det vara mer "Varför har du gjort det?". (Ung kvinna i fokusgrupp)  

I intervjuerna med professionella fanns många beskrivningar av ett slags social kontroll i 
de studerade områdena, som kan kopplas ihop med idén om att sexualitet enbart hör 
hemma inom ramen för ett äktenskap och att sexualitet före eller utanför äktenskapet 
därför måste kontrolleras. Intervjupersonerna menade att ungdomarnas rättigheter att 
själv välja om de vill ha sex eller inte, och med vem, ibland inskränks. Den sociala 
kontrollen beskrevs kunna handla om att du inte får hångla och att vissa unga kvinnor 
inte ens får umgås med män.  

Flera gånger nämndes i intervjuerna att yngre barn ofta har ganska stora friheter som 
små, men att dessa friheter begränsas ju äldre barnen blir, vilket uppfattades stå i motsats 
till hur barn oftast uppfostras i andra delar av Göteborg. Ju närmare barnet kommer 
tonåren och utvecklingen av sin sexualitet, desto viktigare blir det för vissa individer att 
begränsa barnets friheter. Detta ligger i linje med en traditionell syn i många samhällen 
där äktenskap är en angelägenhet för en bredare familjekrets och inte enbart för två 
individer som förälskat sig i varandra – vilket varit dominerande mönster i stora delar av 
Europa under lång tid. 

Uppfattningen att sex enbart hör hemma inom äktenskapet, i kombination med att 
ungdomsmottagningarna uppfattas främst arbeta med sex- och samlevnadsfrågor, kan 
hjälpa oss förstå varför ungdomar i de studerade områdena i mindre utsträckning nyttjar 
ungdomsmottagningarna än i andra delar av Göteborg. I intervjumaterialet fanns flera 
utsagor som handlar om att ungdomarna på grund av den sociala kontrollen inte går till 
ungdomsmottagningen, eller väljer att söka sig till ungdomsmottagningar i andra delar av 
Göteborg. 

Och ja, då vet vi att en del ungdomar söker sig till ungdomsmottagningar  
i andra stadsdelar helt enkelt. (Intervju med professionell)   

Ett par av de professionella som intervjuats gav en beskrivning som kan bidra till en ökad 
förståelse av vilka uppfattningar som finns i de områden vi är intresserade av. De menade 
att en vanlig missuppfattning är att ungdomar som informeras om sex- och 
samlevnadsfrågor, i skolan eller på ungdomsmottagningen, aktivt uppmuntras till att ha 
sex.  

De säger att ”Ni måste vara försiktiga. Kontakta inte dessa myndigheter!  
De försöker att uppmuntra er och visa er vägar som inte är bra”.  

(Intervju med professionell) 

Denna missuppfattning, i kombination med att du enligt svensk lag bedöms vara mogen 
att ge samtycke till samlag eller jämförbar sexuell handling vid 15 år samtidigt som du 
inte får ingå äktenskap före 18 års ålder, skapar problem för dem som betraktar sex 
utanför äktenskapet som problematiskt eller förbjudet. Det blir en svår ekvation att få 
ihop och kan enligt intervjupersonerna bidra till att skapa rädsla.  

Beskrivningen av hur vissa uppfattar att skolan eller ungdomsmottagningen aktivt 
uppmuntrar barn och unga att ha sex avsåg vuxna personer som nyligen flyttat till 
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Sverige, och kopplades ihop med bristande information och låg utbildningsnivå hos dessa 
personer.  

Det är intressant att notera att det i en av fokusgrupperna med ungdomarna gavs uttryck 
för föreställningen att information om sexualitet till barn och unga är olämpligt och bör 
undvikas. Denna person blev visserligen motsagd av andra ungdomar, men 
argumenterade tydligt för att det finns risker med att informera barn och unga om sex- 
och samlevnadsfrågor i tidig ålder.  

 Man behöver inte vara fjorton år och veta om allt det där. Det är jättetidigt 
för dom/…/ Jag hade inte lärt mina barn om detta när dom är femton år. 

(Ung kvinna i fokusgrupp) 

Risken med att ge barn och ungdomar information verkade dock inte kopplas ihop med 
att det skulle få den unge att göra något den annars inte skulle ha gjort, utan kopplades 
snarare ihop med vad som kan hända när personen kommer hem och pratar med sina 
föräldrar.  

Det kan ge problem om föräldrarna är jättestränga och så här.  
(Ung kvinna i fokusgrupp) 

Det finns anledning att titta närmare på vad som i intervjumaterialet framkom när det 
gäller ungdomarna och deras relation till sina föräldrar i frågor som rör 
ungdomsmottagningarnas verksamheter.  

Ungdomarna och deras föräldrar 
Flera ungdomar gav i fokusgruppsintervjuerna uttryck för skillnader mellan sig själva och 
sina föräldrar. Att känna en viss distans till föräldragenerationen är antagligen inte unikt 
för dessa ungdomar, men många av dem delar en erfarenhet som ungdomar i andra delar 
av Göteborg ofta saknar, nämligen att själva vara födda i Sverige medan föräldrarna har 
sin uppväxt i ett annat land.   

Vi är uppväxta i Sverige. Och dom är uppväxta i ett annat land.  
Alltså dom tänker olika. (Ung kvinna i fokusgrupp) 

I nedanstående citat beskrivs hur en förälders migrationserfarenheter inte per automatik 
ändrar denna persons förhållningssätt till exempelvis frågor om sexuella rättigheter.  

 Och om man kommer från ett land där det är så här strikt med regler, bara 
för att man kommer till ett land där det är fritt, så är inte situationen att det 
plötsligt är okey att förlora oskulden till exempel, eller prata om sex öppet, 

det är inte så vanligt. (Ung kvinna i fokusgrupp) 

Vissa ungdomar lever i ett möte mellan den öppenhet kring sex- och samlevnadsfrågor 
som präglar den svenska skolans sexualundervisning eller ungdomsmottagningarnas 
informationsuppdrag när det gäller ungdomars sexuella rättigheter, och den slutenhet 
som tabun kring frågor om sex och samlevnad skapar.  

I fokusgrupperna fanns ungdomar som uttryckte att de utan problem skulle kunna 
berätta för sina föräldrar att de besökt en ungdomsmottagning oavsett anledning. Men 
där fanns också de som sa att de bara skulle berätta om det var tydligt att det inte 
handlade om behov av preventivmedel för att kunna ha skyddat sex, och det fanns de som 
tydligt gav uttryck för att det inte går att berätta, oavsett orsak.   
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Just variationer mellan olika familjer och olika föräldrar var ett återkommande tema i 
fokusgrupperna. Flera ungdomar underströk vikten av att kunna se skillnaderna, att 
föräldrarna har olika bakgrunder och olika kulturer och därför kan förhålla sig på olika 
sätt till ungdomsmottagningarnas verksamheter och uppdrag. 

Beskrivningen av en viss typ av föräldrar var dock återkommande i fokusgrupperna. Flera 
gånger använde ungdomarna begreppet ”stränga föräldrar”. Sådana föräldrar sas kunna 
utgöra ett hinder för vissa ungdomars möjligheter att söka sig till en ungdomsmottagning.    

Jag känner jättemånga människor som varit i en situation där dom behöver 
ungdomsmottagningen, men det har varit svårt för dom har föräldrar som 

är lite för stränga. (Ung kvinna i fokusgrupp) 

En beskrivning av föräldrar som ”stränga” kan också kopplas ihop med att kontroll av 
sexualitet sker på olika sätt i olika samhällen. I flera länder är regler kring sexualitet 
explicit uttryckta av exempelvis myndigheter och religiösa företrädare (krav på viss 
klädsel för att inte uppmuntra till sex, krav på kvinnor att inte röra sig ute utan manlig 
släkting etc.). I ett land som Sverige finns också starka regler kring sexualitet, men dels är 
handlingsutrymmet stort, dels är reglerna i betydligt större utsträckning internaliserade, 
det vill säga, de bärs av individen själv. För personer från samhällen med mer begränsat 
utrymme för att leva ut sexualitet kan det ”liberala” Sverige framstå som mycket 
främmande. För personer som är vana vid tydliga, explicita regler kan annan kontroll av 
sexualitet bli ”osynlig”. Detta i sin tur kan förstärka tendenser till kontroll inom den egna 
familjen eller gruppen. (Forsberg 2005) 

I intervjumaterialet fanns flera kommentarer som pekade mot att föräldrar till ungdomar 
i de studerade områdena är centrala för den som vill försöka förstå varför dessa 
ungdomar i mindre utsträckning vänder sig till ungdomsmottagningarna. Nedanstående 
citat från en intervjuperson som går i en skola i ett område i Göteborg där en betydligt 
högre andel ungdomar söker hjälp på ungdomsmottagningarna, skulle kunna användas 
för att synliggöra hur förutsättningarna kan se olika ut i olika delar av Göteborg.       

Alltså jag känner inte igen det ni berättar riktigt. För på min skola är det 
väldigt segregerat, där går nästan bara folk med svenska föräldrar. Och då 

har jag aldrig hört nån säga att dom inte får gå dit på grund av sina 
föräldrar, utan där är det verkligen att alla som vill får gå. 

 (Ung kvinna i fokusgrupp) 

I fokusgrupperna, när samtalet handlade om föräldrarna och deras inställning till 
ungdomsmottagningarna, framkom även att föräldrar inte bara kan ha ett 
förhållningssätt till sex- och samlevnadsfrågor som blir ett hinder för ungdomen att söka 
sig till en ungdomsmottagning, utan att också föräldrarnas inställning till psykisk hälsa 
kan påverka. Flera av ungdomarna lyfte fram att det finns föräldrar som saknar 
grundläggande kunskaper om vad psykisk ohälsa är och att man kan mötas av en attityd 
att man som ung inte har någon anledning att må psykiskt dåligt. I citatet nedan härmar 
en intervjuad ungdom de attityder de kan möta från en förälder. 

”Va! Vad är psykisk ohälsa?” ”Va? Vad ska du vara ledsen, du är ung!” 
 (Ung man i fokusgrupp) 

Tillit till offentliga verksamheters personal 
För de ungdomar som, trots föräldrarnas (riktiga eller uppfattade) motstånd, söker sig till 
ungdomsmottagningen blir frågan om tillit till offentliga myndigheter extra viktig. 
Tystnadsplikten kom på tal i alla fyra fokusgrupper. 
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Dom barnen som har stränga föräldrar och så. Jag tror att dom oftast, det 
första dom brukar fråga är typ så här, ”Kommer ni säga till mina 

föräldrar?” ”Kommer ni ringa?” (Ung kvinna i fokusgrupp)  

I fokusgrupperna gavs uttryck för vad som kan uppfattas som en misstro mot att offentligt 
anställd personal verkligen håller vad tystnadsplikten lovar. I nedanstående citat handlar 
beskrivningen om personal på ungdomsmottagningen. 

Det har varit flera tillfällen, flera gånger att man gått dit,  
och dom har tystnadsplikt, men dom håller inte det dom säger. 

 (Ung kvinna i fokusgrupp) 

Det är svårt att veta om denna erfarenhet verkligen rör personal på 
ungdomsmottagningen. Citatet kan i alla fall ses som en indikation på att ungdomarnas 
misstro mot offentligt anställd personal kan påverka hur ungdomsmottagningarnas 
personal uppfattas. 

Även de professionella lyfte fram att tillit och förtroende är centralt för ungdomarna i de 
studerade områdena. Det beskrevs ibland finnas en rädsla mot myndighetspersoner och 
att rykten kring brytande av tystnadsplikt florerar. Oron verkade handla om att personal 
skulle anse sig behöva göra en orosanmälan och därför bryta sekretessen. Just ordet 
”anmälan” beskrevs som extra känsligt i dessa områden och som att det väcker mycket 
tankar och känslor.  

Offentliga aktörers arbete i de undersökta områdena  
Undersökningen syftade inte endast till att skapa en ökad förståelse för varför ungdomar i 
de studerade områdena i mindre utsträckning söker sig till ungdomsmottagningarna. 
Undersökningens syfte var också att skapa ett underlag som kan hjälpa 
ungdomsmottagningarna att utveckla sina verksamheter. Därför presenteras nedan vad 
som framkom i intervjuerna när det gäller offentliga aktörers arbete i de undersökta 
områdena. I intervjuerna framkom både aspekter som kan sägas gälla offentliga aktörer i 
allmänhet och aspekter som mer specifikt rör ungdomsmottagningarnas verksamheter.  

Områdeskunskap 
Ett aktivt områdesarbete beskrevs av de professionella som viktigt i de undersökta 
områdena och att den som bedriver arbetet har en god områdeskunskap. Det sades vara 
viktigt att ha kunskap om ungdomarnas liv och villkor och att man behöver ”fatta hur det 
är här och hur man ska ta sig fram”.  

När det gäller specifik kunskap lyfte intervjupersonerna fram vikten av att ha kunskap om 
hedersproblematik och behovet av att förstå människors olika sätt att se på exempelvis 
sexualitet eller barnuppfostran.  

Ungdomsmottagningarnas personal  
Flera av de professionella hävdade att det är ett problem om ingen eller få av 
ungdomsmottagningarnas personal delar samma bakgrund som ungdomarna. Här tolkas 
det handla om att personalens etnicitet, hudfärg, religion, uppväxtvillkor och erfarenheter 
skiljer sig från de ungdomar som de ska stötta och hjälpa. Det talades i intervjuerna med 
de professionella om att ungdomarna då skulle kunna få svårt att relatera till eller 
identifiera sig med personalen och därför få svårare att känna förtroende. Detta hävdades 
kunna utgöra ett hinder för ungdomarnas vilja att söka sig till en ungdomsmottagning 
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och därmed kunna, i alla fall delvis, utgöra en förklaring till varför färre söker sig till 
ungdomsmottagningarna i de undersökta områdena.  

Av denna anledning ställdes frågan till ungdomarna i fokusgrupperna huruvida det 
spelade roll om personalen på ungdomsmottagningarna var lika dem själva i bemärkelsen 
att ha vuxit upp i samma område och ha föräldrar med migrationserfarenhet. Några 
ungdomar sa direkt att det spelar stor roll. Det handlade om att det skulle vara lättare att 
relatera till personen om man kunde identifiera sig med den. Någon gav uttryck för att det 
skulle innebära att man skulle känna sig mer trygg. 

En person, som menade att personalens bakgrund inte spelar någon roll för henne själv, 
sa att det för nyanlända till Sverige skulle kunna spela roll. 

Hade hon träffat nån med sjal, nån tjej med hennes bakgrund, nån tjej från 
förorten, hon kanske hade känt sig säkrare än att gå dit och bemötas av en 

som inte förstår henne helt och hållet. /…/ Vi har så mycket annat som vi får 
tänka på, hedersrelaterade grejer, att det typ är skämmigt att köpa 

preventivmedel framför folk. Kanske folk ser? Kanske folk tycker illa om 
dig? Så hade jag varit hon, och åkt till ungdomsmottagningen och bemötts 

av någon med sjal, eller någon arab eller somalier, eller någon från samma 
ort, förstår du samma förort, så hade dom kanske förstått mig. 

 (Ung kvinna i fokusgrupp) 

Några ungdomar var dock av helt motsatt åsikt och tyckte istället att det skulle kunna 
utgöra ett hinder om det på ungdomsmottagningarna arbetade personer som var mer lika 
dem själva. Dessa ungdomar uttryckte en farhåga att personalen i så fall skulle kunna 
känna deras familj vilket inte var önskvärt.  

För att saken är den att man går till ungdomsmottagningen där det finns 
människor som inte känner dig, som inte kommer ifrån där du är född.  

Där vill man gå. (Ung kvinna i fokusgrupp) 

För ytterligare några ungdomar verkade det inte spela någon roll vilken bakgrund, 
etnicitet, hudfärg eller religion som ungdomsmottagningens personal har.  

Ungdomarnas svar pekade således åt tre olika håll. Här verkar det alltså finnas anledning 
att fundera vidare. I intervjuerna med de professionella fanns dock konkreta 
beskrivningar av tillfällen då de upplevt det lättare att nå fram till ungdomar för personer 
som är uppväxta i samma områden som ungdomarna och i större utsträckning delade 
erfarenheter och sociolekt. De professionella menade därför att det är viktigt med 
anställningsrutiner och att man ser över vilken kompetens det är som man rekryterar till 
organisationerna. Särskilt nämndes behovet av viss språkkompetens. 

Relationsbyggande  
Ungdomarnas förtroende och tillit till offentliga verksamheter var ett genomgående tema 
i intervjuerna med de professionella. Flera intervjupersoner beskrev hur det kan 
underlätta för en person att söka hjälp om man har någon form av personlig relation till 
den man söker stöd hos, att det inte endast är en anonym människa som innehar en viss 
profession. Det sades också vara viktigt att mötet med ungdomarna blir ”informellt”.  

Flera av intervjupersonerna menade att misstroendet som ibland finns mot offentliga 
verksamheter är viktigt att förstå, och det sades vara viktigt som offentlig aktör att inte 
svika tilliten och därmed riskera att förstärka detta misstroende. Det lyftes fram som 
angeläget med kontinuitet i relationerna och därför bra om de offentliga verksamheternas 
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personal stannade kvar på sina arbetsplatser under lång tid för att kunna bygga upp 
tillitsfulla relationer med ungdomarna.  

I en av intervjuerna med de professionella beskrevs en erfarenhet som är relevant att lyfta 
fram. Personen har själv växt upp i ett av de undersökta områdena och sa i intervjun att 
förtroendet för offentliga verksamheter lätt kan skadas. Intervjupersonen beskrev en 
upplevelse av att i sin ungdom ibland bli betraktad som ett problem som behöver åtgärdas 
och pekade på att detta kan påverka relationerna negativt.    

När jag själv var yngre och mötte myndighetspersoner så fanns den  
här tonen på språket som gjorde så att man kände, man slutar att lyssna  

på grund av att man känner att den här personen ser mig som trasig  
eller som söndrig. (Intervju med professionell)  

I byggandet av relationer kan det alltså spela stor roll vilket förhållningssätt och vilken 
attityd som de professionella har till ungdomarna och till sitt eget uppdrag.  

Byggandet av relationer beskrevs också av flera intervjupersoner kräva någon form av 
ömsesidighet. Det sades vara bra om offentliga aktörer har ett intresse av att själva lära 
sig av de människor som de möter och att klokt kunna föra dialog och reflektera kring 
exempelvis människors olika sätt att se på sexualitet eller psykisk ohälsa. 

Andra aktörer  
Flera av intervjupersonerna talade om att ungdomsmottagningen skulle kunna arbeta för 
att stärka sina relationer med ungdomarna genom att aktivt samverka med aktörer som 
redan känner ungdomarna och därmed har en etablerad och förtroendefull relation. De 
exempel som gavs handlade om att fältsekreterare, fritidspersonal eller skolpersonal 
skulle kunna fungera som en brygga eller länk mellan ungdomsmottagningarna och deras 
målgrupper.  

Vidare lyftes också fram att personer med särskild språk- och kulturkompetens skulle 
kunna fungera som ett slags ”kulturtolkar” för ungdomsmottagningens personal när det 
gäller att nå fram till ungdomarnas föräldrar. Två av de professionella, som själva har 
migrationserfarenhet, beskrev i intervjuerna att det kan underlätta att nå fram och skapa 
en förtroendefull relation för den som delar vissa erfarenheter eller kunskaper med 
målgruppen, i detta fall med föräldrarna.  

Dom litar mer på landsmän. Det betyder mycket.  
Och man känner sig mer trygg när man träffar landsmän.  

(Intervju med professionell) 

Dessa relationer sades kunna byggas genom ett aktivt områdesarbete på arenor där 
ungdomar, föräldrar och andra professionella redan befinner sig.  

I en av intervjuerna pekade en intervjuperson på att byggandet av förtroendefulla 
relationer även är viktigt när det kommer till samarbetet mellan professionella. Det sades 
vara lättare att hänvisa en ungdom till ungdomsmottagningen om man redan mött och 
känner tillit till ungdomsmottagningens personal. 

Anpassning och flexibilitet 
Det är viktigt att offentliga aktörer kan anpassa sina arbetssätt och vara flexibla inför 
behoven hos de människor de finns till för. Ett tema i intervjumaterialet handlar om 
behov av flexibilitet i mötet med ungdomar och vuxna i de undersökta områdena. En 
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intervjuperson menade att många offentliga aktörer kommer med goda intentioner, men 
med ett för statiskt sätt att se på ungdomarna och det område de bor i.  

I intervjuerna beskrevs att mötet mellan de professionella och de personer man ska stötta 
ibland innebär en krock mellan olika normer, exempelvis när det gäller hur öppet man 
kan tala om sex- och samlevnadsfrågor. I intervjuerna gavs exemplet att ibland kan det 
krävas könsuppdelade grupper och att nivån på informationen måste anpassas så att den 
matchar målgruppens förkunskaper eller tidigare erfarenheter. Intervjupersonerna 
verkade mena att man annars riskerar att skrämma bort ungdomarna eller skapa en 
onödig distans till dem. 

Det sades också finnas ett behov av att ibland gå ifrån ett traditionellt arbetssätt. 
Exempelvis sades att vissa människor i de undersökta områdena uppfattar det talade 
ordet som mer viktigt än det skrivna, vilket bryter mot hur många offentliga verksamheter 
är vana att arbeta. Ett annat exempel rörde behovet av att helt enkelt lämna sitt kontor 
eller sitt mottagningsrum för att göra på ett nytt sätt och på ett sätt som kanske kan 
kännas mer obekvämt. Det sades kunna handla om att försätta sig i en situation där den 
professionella blir den som inte är bekant med hur saker fungerar eller är den som saknar 
viss kunskap, exempelvis genom att besöka föreningslokaler i området.   

Samtidigt som anpassningsförmåga i mötet med människors olika behov lyftes fram som 
viktig sa ett par av intervjupersonerna att det likafullt är viktigt att kunna se de likheter 
som alltid finns mellan människor. Det poängterades att ungdomarna i de undersökta 
områdena ju först och främst är ungdomar och att de därmed delar erfarenheter av att gå 
från barndom till vuxenlivet med ungdomar från andra delar av staden. Här verkar det 
således krävas av en offentlig verksamhet en förmåga både att förstå och ta hänsyn till de 
skillnader som finns mellan olika delar av Göteborg, och samtidigt undvika att överdriva 
dessa skillnader och skapa en distans. 

Ungdomsmottagningarna och skolan 
Ungdomsmottagningarnas samarbete med skolan var ett återkommande tema i intervjuer 
med professionella och med ungdomarna. Skolan pekades ut som en viktig arena för att 
nå ut till ungdomarna i de undersökta områdena.  

Det fanns i intervjuerna många tankar om när det är lämpligast att 
ungdomsmottagningarna besöker skolorna. Det talades både om vikten av att komma 
tidigare än högstadiet för att bygga relationer med ungdomarna innan det besök som 
vanligen sker i högstadiet, men även om behovet av att informera ungdomar som går på 
stadens gymnasieskolor. I en av fokusgrupperna med ungdomar lyfte en person tydligt 
fram att han saknat ungdomsmottagningens närvaro på gymnasieskolan.   

Jag ska vara ärlig mot dig. Jag har gått i fem gymnasieskolor, ingen 
av dom har gett mig en bra uppfattning av ungdomsmottagningen, 

bara grundskolan. Och dom gav mig grundläggande. Och jag var liten. 
Jag hade inte så bra uppfattning. Så dom gav mig en grund.  

Men sen var det ingen som gav mig bättre information.  
(Ung man i fokusgrupp) 

Många intervjupersoner lyfte fram behovet av att spendera mycket tid på skolan, kanske 
mer än vad som sker idag, genom att fysiskt närvara och ”hänga i korridorerna”. 
Temadagar och temaveckor som arrangeras på skolorna lyftes fram som lämpliga 
tillfällen för ungdomsmottagningarna att närvara på skolan och också som tillfällen då 
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ungdomsmottagningarna kan dra nytta av andra aktörers uppbyggda relationer med 
ungdomarna.  

Det talades alltså om att närvaro i skolans korridorer skulle kunna underlätta för 
ungdomsmottagningarna att bygga relationer med ungdomarna, men också att de där 
skulle kunna tillhandhålla psykosocialt eller annat stöd direkt på plats till dem som 
behöver det. På så vis antogs det kunna underlätta för de ungdomar som annars upplever 
det svårt att söka stöd.  

Även om det ett par gånger sades att ungdomsmottagningarna har en fungerande 
samverkan med skolorna i de undersökta områdena lyftes också en del utmaningar fram. 
Dels handlade det om att skolan är en arena där väldigt mycket ska få plats vilket kan 
bidra till att försvåra samverkan. Dels handlade utmaningarna om 
ungdomsmottagningarnas möjligheter att lägga tillräckligt mycket tid och resurser för att 
vara på skolan i den utsträckning som intervjupersonerna menade krävs. Någon lyfte 
fram att antalet skolor utgör en försvårande omständighet att hantera för 
ungdomsmottagningarna.  

När det gäller den kontakt som idag sker mellan ungdomarna och 
ungdomsmottagningarna sades att det är bra att ungdomarna besöker 
ungdomsmottagningarna och får se deras lokaler. Samtidigt sades att det är enklare om 
ungdomsmottagningens personal förflyttar sig till skolan än att hela skolan förflyttar sig 
till ungdomsmottagningen. När det gäller klassbesöken pekade någon intervjuperson på 
vikten av att de är obligatoriska så att det blir legitimt för alla ungdomar att närvara. 

Ett sätt att utveckla samverkan med skolan framkom i en av intervjuerna. Dels nämndes 
möjligheten att ha en mer strukturerad samverkan mellan Göteborg stads 
skolkuratornätverk och ungdomsmottagningarna i staden. Kuratorer och 
ungdomsmottagningens personal skulle då kunna dela bilder och erfarenheter kring 
ungas hälsa och samtidigt etablera kontakter med varandra vilket skulle göra det lättare 
för skolan att hänvisa ungdomar vidare till ungdomsmottagningen. Dels nämndes att 
ungdomsmottagningarna skulle kunna utgöra ett extra viktigt stöd för ungdomarna under 
de perioder då skolan är stängd och ungdomarnas möjlighet till psykosocialt stöd är 
försämrade, särskilt under sommarlov. 

Ungdomsmottagningarna och föräldrarna 
Flera ungdomar gav i intervjuerna uttryck för ett avstånd mellan den kunskap de har om 
exempelvis sex och samlevnad och den kunskap som deras föräldrar har om dessa frågor. 
Därtill upplever de ett avstånd mellan den öppenhet som de möter i den svenska skolan 
och på ungdomsmottagningarna i frågor som rör sexuella och reproduktiva rättigheter 
och psykisk hälsa, och den slutenhet som ibland präglar familjens förhållningssätt till 
frågorna. Här framträder en skillnad i uppväxtvillkor mellan ungdomar i olika delar av 
Göteborg. Frågan är då hur ungdomsmottagningarna ska förhålla sig till detta? 

I intervjuer både med professionella och med ungdomar gavs uttryck för ett behov av att i 
de undersökta områdena aktivt arbeta med att möta föräldrarna. Det sades vara viktigt att 
utgå från ungdomens perspektiv men att man som professionell också behöver väga in 
och förstå vuxenperspektivet.  

Ett par intervjupersoner lyfte fram att introduktionen av nyanlända inte alltid varit 
tillräckligt bra när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter och att många föräldrar 
och andra vuxna därför ibland saknar nödvändig kunskap. 
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Det är föräldrarna som är en viktig aktör i det området/…/ Det är 
jätteviktigt att man satsar på dom, både ock. Vi ska balansera information 
till både ock. Vi kan inte skilja att det är ett individuellt samhälle. Samtidigt 

det finns föräldrar som kommer från andra länder och har behov av den här 
informationen som ni ger till barnen. (Intervju med professionell) 

Även i intervjuer med ungdomarna sades att det kan vara viktigt för ungdoms-
mottagningarna att rikta sig till föräldrarna. På frågan hur ungdomsmottagningar ska nå 
till de ungdomar som sades ha ”stränga” föräldrar svarade två av ungdomarna så här: 

Ung kvinna 1 - Alltså det beror mest på föräldrarna, det har 
ingenting direkt med ungdomarna att göra. Utan det är mer att man 
behöver få föräldrarna att förstå.  

Ung kvinna 2 - Det kan också vara så att dom föräldrarna vet 
ingenting om ungdomsmottagningarna. Så det kanske är bra att 
informera sådana föräldrar. 

I intervjuerna gavs flera förslag på hur ungdomsmottagningarna skulle kunna arbeta för 
att nå ut till föräldrarna. Det handlade om att skicka ut informationsbrev, att närvara på 
föräldramöten, att ge information på samhällsintroduktionen och att besöka olika former 
av vuxenutbildning (SFI, Yrkesvux osv.).  

Kommunikationskanaler  
I både intervjuer med professionella och med ungdomar har frågan ställts om vilka 
kanaler ungdomsmottagningarna ska använda för att nå ut till ungdomarna i de 
undersökta områdena. Vanligaste förslaget på kanal för kommunikation var olika typer av 
sociala medier. I en av fokusgrupperna med ungdomarna lyftes dock först och främst 
skolan fram som lämplig kanal.  

De sociala medier-kanaler som nämndes i intervjuerna var Snapchat, Instagram, Youtube 
och Facebook. Det framstod i intervjuerna som att Snapchat var den viktigaste bland 
dessa kanaler. Det sades att via dessa kanaler når man ungdomarna på deras arenor.  

Ett sätt att via dessa kanaler nå fram till ungdomarna beskrevs kunna vara att anlita en 
välkänd person, en ”gamer”, ”en youtuber” eller en ”influencer”, som själv skulle kunna 
berätta att den besökt en ungdomsmottagning. En välkänd person som ungdomarna 
använde för att exemplifiera var Bianca Ingrosso.  

Andra sätt som nämndes för att nå fram till ungdomarna var via köpt reklam i olika 
sociala medier eller köpt bioreklam. 

Flera gånger i intervjuerna sades det vara viktigt att via dessa kanaler kunna hänvisa 
ungdomen vidare till någon typ av fördjupad kontakt, exempelvis genom att 
tillhandahålla en chattfunktion i det sociala mediet eller i en särskild mobil applikation 
som utvecklats tillsammans med ungdomarna.  

Just möjligheten att vara anonym i den första kontakten, som skulle kunna möjliggöras 
genom en digital kommunikation, sades kunna underlätta för den som av en eller annan 
anledning finner det svårt att söka sig till ungdomsmottagningen genom ett fysiskt besök. 
En intervjuperson lyfte fram att en chatt som används av fältsekreterare anställda av 
Borås stad har varit framgångsrik för att nå ut till ungdomarna där.   
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När det gäller kommunikation utanför sociala medier fanns både de som menade att alla 
ungdomar idag befinner sig i sina telefoner och att affischer eller broschyrer därför inte är 
effektiva, och de som menade att affischer och broschyrer visst fungerar som verktyg för 
att nå ut. Det gavs förslag på att affischer skulle kunna sättas upp på tillfällen där många 
ungdomar samlas, exempelvis vid Gothia Cup, vid ett Hip-Hop-Battle eller i samband 
med LAN-fester där många ungdomar samlas för att spela dataspel. 

Även närvaro på särskilda fysiska platser nämndes i intervjuerna, platser där 
ungdomarna ofta befinner sig, såsom exempelvis i Nordstan. Genom att vara mobil och 
kunna fysiskt flytta sig dit ungdomarna befinner sig antogs ungdomsmottagningarna 
lättare kunna nå sin målgrupp.        

I intervjupersonernas svar fanns resonemang kring behovet av att målgruppsanpassa sin 
kommunikation. Det sades vara viktigt att analysera sin målgrupp, att ta reda på vilka de 
är och vad de behöver. Det framhölls viktigt att kommunikationen sker på mottagarens 
villkor och därför som viktigt att anpassa språket så att det tilltalar ungdomarna. För att 
göra det på ett bra sätt sades det vara lämpligt att vända sig direkt till ungdomarna och ta 
aktiv hjälp av dem i utvecklandet av sitt kommunikationsarbete. 

Flera av de professionella sa att representation är viktig i kommunikationsarbetet, det vill 
säga att de personer som visas och ges röst i kommunikationen liknar den målgrupp som 
ungdomsmottagningarna vill nå. Det sades handla om identifikation och antogs leda till 
att ungdomarna har lättare att känna igen sig och därmed i större utsträckning tilltalas av 
budskapet. 

Till sist ska här ges utrymme till en av ungdomarna som deltog i fokusgrupperna. Denna 
person pekade på ett allmänt behov av mer information om ungdomsmottagningarnas 
verksamheter. Som redan har konstaterats framstod det i intervjuerna som att 
ungdomsmottagningarna är kända bland ungdomarna, men både i intervjuerna med 
professionella och med ungdomar lyftes fram att ungdomsmottagningarna bör vara så 
synliga som möjligt och att det är viktigt att tillhandhålla mycket information, kanske mer 
än vad som redan sker idag.  

Jag skulle säga att det behövs mer information här i denna stadsdel om vad 
ungdomsmottagningen gör, på riktigt. (Ung man i fokusgrupp) 

Kanske kan detta indikera att informationsuppdraget och det utåtriktade arbetet som alla 
ungdomsmottagningar i Göteborg har är viktigare i de undersökta områdena än i andra 
delar av Göteborg, och att den uppfattning som ibland finns, att ungdomsmottagningarna 
bara arbetar med sexuella och reproduktiva rättigheter, är viktigare att motarbeta i just 
dessa områden.  
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Diskussion 
En misstanke om ojämlikt nyttjande av ungdomsmottagningsverksamheterna i Göteborg 
var anledningen till att denna undersökning initierades. Den första fråga som skulle 
besvaras var om det finns geografiska områden i Göteborg där ungdomarna besöker 
mottagningarna i mindre utsträckning än i andra. Med kvantitativ metod kartlades därför 
den geografiska sammansättningen av ungdomsmottagningarnas besökare. Resultaten 
visade att kvinnor i mellanområdena Västra Biskopsgården, Södra Angered och Bergsjön 
och män i mellanområdena Stora Sigfridsplan, Nya Frölunda och Södra Centrum besöker 
en ungdomsmottagning i mindre utsträckning än vad unga kvinnor respektive män 
generellt gör i Göteborg. Analysgruppen valde ut områdena Biskopsgården, Angered och 
Bergsjön för vidare analys. 

Den andra frågan var vad ungdomar och unga vuxna känner till om 
ungdomsmottagningarna i de identifierade områdena. Fokusgrupper med ungdomar och 
intervjuer med professionella visade att ungdomar i allmänhet verkar känna till att det 
finns ungdomsmottagningar. Det verkar dock som att kunskapen ibland är för begränsad 
och att man inte alltid känner till att mottagningarna också vänder sig till killar samt att 
de erbjuder stöd till dem med psykisk ohälsa.  

Den tredje frågan var vilken inställning som finns till ungdomsmottagningarna bland 
ungdomar i de undersökta områdena. I fokusgrupper och intervjuer framstod 
ungdomarnas inställning till ungdomsmottagningarna som ganska neutral. Dock finns en 
del som pekar mot tillitsbrist och oro kring sekretessfrågor och tabun kring sexualitet i de 
undersökta områdena men även ifråga om psykisk ohälsa. En del ungdomar förmedlade 
att det finns starka förväntningar på att de inte ska ha sex före äktenskap. De 
förväntningarna verkade vara svårare för kvinnor att bryta emot.  

Många av de ungdomar som intervjuades hade ett stort engagemang för undersökningens 
frågeställningar. Därför kan framtida utvecklingsarbete på ungdomsmottagningarna i 
Göteborg ske tillsammans med ungdomarna. På det sättet kan den kunskap och de 
resurser som ungdomarna i de undersökta områdena själva besitter användas. Det finns 
idag stödmaterial framtaget för den offentliga aktör som arbetar med medskapande 
metoder där brukare eller patienter tar en aktiv del i utvecklingen av den offentliga 
verksamheten. En ingång till mer kunskap kan vara att studera SKL:s metodmaterial på 
följande länk: 
www.skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet.371.html.  

Ungdomsmottagningarnas ambition att basera sitt utvecklingsarbete på kunskap skulle 
kunna förstärkas genom att närmare studera tidigare forskning och utvärderingar. Det 
handlar även om att ungdomsmottagningarna själva kan följa upp och utvärdera den egna 
verksamheten för att skapa ny och lokal kunskap. De utvärderingarna kan till exempel 
undersöka huruvida insatserna har haft avsedd effekt på målgruppen och om 
förändringen i arbetssätt har fått avsett resultat. Även här finns stödmaterial att tillgå och 
kompetensutvecklingsinsatser inom systematisk uppföljning (t.ex. www.skl.se).   

Föräldrarnas inställning till och kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter framstod som viktiga för att förstå varför ungdomar i mindre utsträckning 
söker sig till ungdomsmottagningarna i de undersökta områdena. Det finns ungdomar 
som berättar om föräldrar som tror att information om sex- och samlevnad aktivt 
uppmuntrar ungdomarna att ha sex, vilket kan skapa rädslor som gör att man inte vill att 
ungdomarna ska söka stöd. Det är troligt att missuppfattningarna om 

http://www.skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet.371.html
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ungdomsmottagningarnas verksamheter, i kombination med tabun och förväntningar på 
hur ungdomarna ska hantera sin sexualitet, delvis förklarar varför en relativt lägre andel 
kvinnor som bor i Biskopsgården, Angered och Bergsjön söker stöd hos 
ungdomsmottagningarna.  

Ungdomsmottagningarnas uppdrag är brett formulerat och handlar om att vara en första 
instans för ungdomar att kunna vända sig till med frågor av olika karaktär. Idén är att 
ungdomsmottagningarna ibland själva möter behoven, men också ofta att 
ungdomsmottagningarna lotsar ungdomen vidare till en annan aktör. Detta kräver en god 
kunskap om, och en fungerande samverkan med, andra aktörer vars uppdrag också 
handlar om att möta ungdomars behov. I den här undersökningen framkom flera förslag 
på utökad samverkan med andra aktörer, bland annat med fältsekreterare och 
skolkuratorer. Vissa samverkansytor är redan etablerade men det finns anledning att 
rekommendera ungdomsmottagningarna att kartlägga vilka dessa är och fördjupa 
samverkan med dem som bedöms mest relevanta. Ambitionen bör vara att samhällets 
gemensamma resurser används så att ungdomarnas behov möts så effektivt som möjligt. 
För att nå dit krävs en aktiv samverkan.   

Den kvantitativa delundersökningen visade att det finns skillnader i besöksmönster 
mellan geografiska områden. I den kvalitativa delundersökningen framkom förklaringar 
till varför unga kvinnor i Angered, Bergsjön och Biskopsgården i mindre utsträckning än 
andra delar av Göteborg vänder sig till ungdomsmottagningarna. Den här 
undersökningen kan därför ungdomsmottagningarna använda som underlag för 
verksamhetsutveckling exempelvis utifrån de förslag som beskrivits ovan.  
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Bilaga 1. Stadsdelsnämndsområden i Göteborgs stad  
 

Stadsdelsnämndsområden med tillhörande mellan- och primärområden  
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Bilaga 2. Kodning 

Variabler 
Besök på respektive ungdomsmottagning (Centrum, Hisingen, Olskroken, Väster, 
Gamlestan och Angered) fick ett värde på variabeln Ungdomsmottagning. 

Utifrån uppgifter om personnummer skapades en variabel för ålder genom att ta året för 
besöket på ungdomsmottagningen, det vill säga 2017, minus födelseåret. Besökarna 
antogs därför ha haft den ålder de uppnår det året oavsett när på året besöket skett. Det 
bedömdes att det var tillräckligt detaljerat att veta antal år och att exakt ålder i antal 
månader och dagar var överflödigt.  

Utifrån näst sista siffran i respektive personnummer skapades en variabel för kön där de 
med jämn sista siffra klassificerades som flickor/kvinnor och de med udda sista siffra 
klassificerades som pojkar/män. Anledningen till att endast två kön togs i beaktning 
beror på att den tillgängliga statistiska informationen är begränsad till juridiskt kön. 

Utifrån listorna över besökare fanns i de flesta fall uppgifter om gatuadress, postnummer 
och postort. Inom en och samma ungdomsmottagning hade uppgifter lagts in både 
manuellt och automatiskt vilket gjorde att det ibland fanns fullständiga uppgifter medan 
det ibland saknades delar. Utifrån dessa uppgifter skapades en variabel om bostadsort 
med värdena ”Göteborg” eller ”Annan ort”. Postorter som enligt Postnummerservice 8 
ligger inom Göteborgs kommun grupperades inom ”Göteborg”. Om uppgifter om postort 
saknades användes uppgifterna om postnummer för att fastslå postort. Om även dessa 
saknades användes gatuadressen för att ange postorten. Om gatuadressen kunde finnas i 
flera postorter (till exempel Storgatan 1 som finns i flera svenska städer) sattes en felkod 
på bostadsorten eftersom vi inte kunde anta korrekt postort. Box-adresser, hemliga 
adresser eller om samtliga adressuppgifter saknades sattes också en felkod på 
bostadsorten. 

Gatuadressen för besöken med bostadsorten Göteborg matchades mot stadens 
adressregister. I stadens adressregister9 finns uppgift om vilka områden varje enskild 
adress ligger inom. De områden som finns i registret är indelade efter en hierarkisk nivå 
och uppdelad på tio stadsdelsnämndsområden, 30 mellanområden och 96 
primärområden (till exempel Storgatan 1 som ligger i stadsdelsnämndsområdet Centrum, 
mellanområdet Norra Centrum och primärområdet Vasastaden). Utifrån matchningen 
skapades variablerna primärområde, mellanområde och stadsdelsnämndsområde. Många 
gatuadresser var manuellt inlagda vilket innebar felstavningar och olika format (till 
exempel med eller utan mellanrum för portuppgång, med eller utan lägenhetsnummer). 
Därför behövde gatuadresserna rensas innan en matchning mot stadens adressregister 
blev möjlig. Gatuadresser som till exempel var grovt felstavade och där det inte gick att ta 
reda på vilken gatuadress som avsågs klassificerades med felkod.  

En variabel för antalet besökta ungdomsmottagningar skapades utifrån antal gånger 
personnumret förekom i den sammanslagna statistiklistan.  

Variabeln hemma-UM skapades utifrån respektive ungdomsmottagnings 
upptagningsområde där respektive besöks gatuadress ingår (till exempel boende på 
Storgatan 1 ingår i ungdomsmottagning centrums upptagningsområde).   

                                                           
8 https://www.postnummerservice.se/ 
9 https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/statistik-och-analys/geografi/adressregister 
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Datum för när besöken gjordes saknas i statistiken och det finns därför en viss 
felmarginal i och med att demografin såg annorlunda ut i området vid besökstillfället än 
vid årsslutet. Andelarna ska därför tolkas som uppskattning.  

 

Variabelförteckning och kodning 
 
UNGDOMSMOTTAGNING  
Centrum   1 
Hisingen   2 
Olskroken  3 
Väster    4 
Gamlestan  5 
Angered   6 
 
ÅLDER 
 
KÖN 
Kvinna  1 
Man   2 
 
BOSTADSORT  
Göteborg   1 
Annan ort  2 
Gatuadress i flera städer  998 
Uppgift saknas      999 
 
PRIMÄROMRÅDE 
101 Kungsladugård              
102 Sanna                      
103 Majorna                    
104 Stigberget                 
105 Masthugget                 
106 Änggården                  
107 Haga                       
108 Annedal                    
109 Olivedal                   
110 Krokslätt                  
111 Johanneberg                
112 Landala                    
113 Guldheden                  
114 Lorensberg                 
115 Vasastaden                 
116 Inom Vallgraven            
117 Stampen                    
118 Heden                      
201 Olskroken                  
202 Redbergslid                
203 Bagaregården               
204 Kallebäck                  
205 Skår                       
206 Överås                     
207 Kärralund                  
208 Lunden                     
209 Härlanda                   
210 Kålltorp                   
211 Torpa                      

212 Björkekärr                 
301 Gamlestaden                
302 Utby                       
303 Södra Kortedala            
304 Norra Kortedala            
305 Västra Bergsjön            
306 Östra Bergsjön             
401 Brämaregården              
402 Kvillebäcken               
403 Slättadamm                 
404 Kärrdalen                  
405 Tuve                       
406 Säve                       
407 Kärra                      
408 Rödbo                      
409 Skogome                    
410 Brunnsbo                   
412 Backa                      
413 Skälltorp                  
414 Kyrkbyn 
415 Rambergsstaden 
416 Eriksberg 
417 Lindholmen 
501 Fiskebäck                  
502 Långedrag                  
503 Hagen                      
504 Grimmered                  
505 Södra Skärgården 
506 Bratthammar                
507 Guldringen                 
508 Skattegården               
509 Kaverös                    
510 Flatås                     
511 Högsbohöjd                 
512 Högsbotorp                 
513 Tofta                      
514 Ruddalen                   
515 Järnbrott                  
516 Högsbo                     
517 Frölunda Torg              
518 Ängås                      
519 Önnered                    
520 Grevegården                
521 Näset                      
522 Kannebäck                  
523 Askim                      
524 Hovås                      
525 Billdal                    
601 Lövgärdet                  
602 Rannebergen                
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603 Gårdstensberget            
604 Angereds centrum           
605 Agnesberg                  
606 Hammarkullen               
609 Linnarhult                 
610 Gunnilse                   
611 Bergum                     
612 Hjällbo                    
613 Eriksbo                    
701 Norra Biskopsgården        
702 Länsmansgården             
703 Svartedalen                
704 Hjuvik                     
705 Nolered                    
706 Björlanda                  
707 Arendal                    
708 Södra Biskopsgården        
709 Jättesten                  
710 Sannegården                
Ligger utanför Gbg/oklart om i Gbg 
Adress saknas/hittas ej 
 
 
MELLANOMRÅDE 
01 Östra Angered 
02 Norra Angered 
03 Centrala Angered 
04 Södra Angered 
05 Bergsjön 
06 Kortedala 
07 Gamlestaden och Utby 
08 Stora Delsjökroken 
09 Stora Bagaren 
10 Stora Sigfridsplan 
11 Norra Centrum 

12 Södra Centrum 
13 Linnéplatsen 
14 Stigbergstorget 
15 Mariaplan 
16 Nya Högsbo 
17 Nya Frölunda 
18 Stora Askim 
19 Södra Västkusten 
20 Centrala Tynnered 
21 Södra Skärgården 
22 Torslanda 
23 Västra Biskopsgården 
24 Östra Biskopsgården 
25 Kärrdalen och Slättadamm 
26 Centrala Lundby 
27 Norra Älvstranden 
28 Litteraturstråket 
29 Tuve 
30 Övre Hisingen 
Ligger utanför Gbg/oklart om i Gbg 
Adress saknas/hittas ej 
 
STADSDELSNÄMNDSOMRÅDE 
131 Angered 
132 Östra Göteborg 
133 Örgryte-Härlanda 
134 Centrum 
135 Majorna-Linné 
136 Askim-Frölunda-Högsbo 
137 Västra Göteborg 
138 Västra Hisingen 
139 Lundby 
140 Norra Hisingen 
Ligger utanför Gbg/oklart om i Gbg 
Adress saknas/hittas ej 
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Bilaga 3. Frågeguide fokusgrupp med ungdomar 
 

Guide för fokusgruppsintervju med ungdomar 
Informera och fråga först om: 

• Förklara att deltagarna får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när de så 
önskar.  

• Konfidentialitet (inget skall kopplas till intervjupersonen). 
• Förklara att de kan vända sig till moderatorn efter intervjun om de vill berätta 

något som kan vara svårt att uttrycka i fokusgruppen. Kontaktuppgifter finns 
på informationsbrevet. 

• Ömsesidig sekretess (använd andra ord) 
• Uppmuntra att prata med varandra, lyssna på varandra 
• Tänk på att ni inte bara pratar om er själva, utan hur ni har uppfattat att 

ungdomar tycker.  
• Finns inget rätt eller fel.  

Öppningsfråga  
1. Vad gör ungdomar i (som bor runt X) på fritiden?  

Introduktionsfråga 
2. Om ungdomar behöver prata om något som är svårt, vem vänder de sig till? 

Övergångsfråga  
3. Vi ska ju prata om ungdomsmottagningar idag. Har ni hört talas om 

ungdomsmottagningarna? 

Nyckelfrågor:  
4. Kunskap om ungdomsmottagning 

a) Vet ni var det finns ungdomsmottagningar? 
b) Vet ni var den närmaste ungdomsmottagningen finns?  

i. Om ja, hur fick ni först information om den? 
c) Vet ni hur man tar sig dit? 
d) Vet ni vad man kan få hjälp med på ungdomsmottagningen?  
e) Vet ni vilka som jobbar på ungdomsmottagningen? 
f) På ungdomsmottagning jobbar: Kurator, Barnmorska, Psykolog, Läkare 

och Sjuksköterska. Vad kommer ni att tänka på? Vilka ord poppar upp? 
g) Tror ni ungdomar i allmänhet i (område x, skola x) känner till var det 

finns ungdomsmottagningar? 
i. Om nej, varför inte? 

 
5. Inställning till ungdomsmottagningen i (område x) 

a) Vilka inställning finns det bland ungdomar till ungdomsmottagningen 
här? Har ni hört någon säga något? I så fall vad? Var det något positivt 
eller något negativt? 

b) Enligt er uppfattning, vem är det som går till en ungdomsmottagning?  
c) Varför går man till en ungdomsmottagning? 
d) Finns det någon som enligt er uppfattning inte går till en 

ungdomsmottagning? 
e) Varför går man inte till en ungdomsmottagning? 
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f) Skulle ni berätta för andra om ni sökte er till en ungdomsmottagning? 
a. Om nej, för vem skulle ni inte berätta det för? 
b. Om ja, vem skulle ni berätta det för? Varför berätta/inte berätta? 

g) Skulle era kompisar berätta för er om dom sökte sig till en 
ungdomsmottagning? 

a. Om nej, för vem skulle de inte berätta det och varför inte då? 
h) Bland era kompisar, uppfattar de det vara pinsamt att gå till en 

ungdomsmottagning? 
a. Om ja, varför då?  

i) Känner ni till om det finns ungdomar som av någon anledning inte kan 
söka sig till en ungdomsmottagning i (område x)? 

a. Om ja, varför kan de inte söka? 
j) Skulle det vara skillnad om det var någon din kompis kunde identifiera 

sig med som jobbade på ungdomsmottagningen. (T.ex. en som hade 
slöja) (Är det viktigt att känna igen sig i vårdpersonal?) 

k) Vad skulle föräldrar säga om de fått samma frågor? 
 

6. Utveckling av ungdomsmottagningarnas kommunikation 
a. Om ungdomsmottagningen vill nå ut med information till ungdomarna i 

(område x), hur ska de göra då? 
b. Vilka kanaler ska de använda?  
c. Finns det något de inte ska göra? Finns det något som kan avskräcka? 

Avslutande frågor: 
7. Saknar ni någon typ av verksamhet för ungdomar i området och i så fall vad? 

(kopplat till det här) 
8. Finns det något mer som ni vill säga innan vi avslutar? 
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Bilaga 4. Informationsbrev till ungdomarna 

Information om undersökningen Vem besöker 
ungdomsmottagningen?  
Vi vill fråga dig om du vill delta i en fokusgruppsintervju. I det här brevet får du 
information om den och vad det innebär att delta.  

I ditt bostadsområde är det många ungdomar som inte går till ungdomsmottagningen. Vi 
försöker nu ta reda på varför och genomför därför en undersökning. Det vi undrar är: 

• Vilken kunskap har ungdomar om ungdomsmottagningen? 
• Varför söker inte ungdomar till ungdomsmottagningen? 
• Vilken inställning till ungdomsmottagningen finns i bostadsområdet?  

Som en del av undersökningen genomför vi fokusgruppsintervjuer. Det betyder att vi 
samlar cirka åtta ungdomar som bor i ditt bostadsområde. Vi träffas under cirka 80 
minuter. En samtalsledare ställer frågor och ni som deltar får möjlighet att dela med er av 
era tankar. Samtalet spelas in (bara ljudet) för att vi ska klara av att fånga upp det som 
sägs. 

Vilka är vi? 
Vi som genomför undersökningen kommer från Göteborgs ungdomsmottagningar och 
Göteborgsregionen (GR). Vi heter Görel Envall (samordnare Göteborgs 
ungdomsmottagningar), Cornelia Björk (analytiker GR) och Jenny Rangmar (forskare 
GR). Det är Jenny som kommer vara samtalsledare och Cornelia kommer delta för att 
dokumentera. 

Finns det risker med att vara med? 
Du behöver bara berätta om det du själv vill. Samtalsledaren kommer inte att pressa dig 
på något sätt och du kan när som helst avbryta om det inte skulle kännas bra. I 
fokusgruppen gäller inbördes sekretess, vilket betyder att det som sägs i gruppen inte får 
spridas vidare av deltagarna. 

Finns det fördelar med att vara med? 
Det finns inga fördelar för just dig. Däremot hoppas vi att fokusgruppsintervjun kan 
hjälpa ungdomsmottagningarna att förbättra sin verksamhet. 

Vad händer med mina svar och uppgifter?  
Det som sägs i fokusgruppsintervjun kommer inte att spridas till någon obehörig. 
Intervjusvaren kommer att presenteras i en rapport och publiceras på internet. I 
rapporten kommer det inte finnas några uppgifter som kan kopplas till dig eller någon 
annan enskild person.  

Ansvarig för dina personuppgifter är GR. Enligt EU:s dataskydds-förordning har du rätt 
att utan kostnad ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien och vid behov få 
eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att 
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du 
kontakta Cornelia Björk på GR. Dataskyddsombud är Nicholas Singleton. Han nås på e-



   

48 (52) 

Varför kommer de inte? En undersökning om ungdomsmottagningens besökare 

post nicholas.singleton@goteborgsregionen.se eller telefon 031-3355077. Om du är 
missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna klagomål till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När rapporten är färdig har du möjlighet att få den hemskickad. Vill du det är du 
välkommen att kontakta Cornelia Björk på cornelia.bjork@goteborgsregionen.se.  

Ersättning 
Du kommer att få ett presentkort på en biobiljett som tack för att du deltar. 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte berätta varför. Om 
du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta Cornelia Björk. 

Vad ska resultaten användas till? 
Undersökningen kommer att ge ungdomsmottagningarna i Göteborg viktig kunskap. Det 
finns ungdomar som trots behov väljer att inte söka sig till en ungdomsmottagning, men 
vi vet inte tillräckligt om skälen till varför. Är det för att de har tillgång till andra insatser, 
är det för att de saknar kunskap om att mottagningarna finns eller är det en fråga om 
inställning till ungdomsmottagningarnas verksamheter? Här finns alltså ett konkret 
behov av mer kunskap för att ungdomsmottagningarnas personal ska kunna 
vidareutveckla sina insatser på ett lämpligt sätt och rikta sina insatser mot särskilda 
geografiska områden.  

Kontaktuppgifter  
Mejladress: cornelia.bjork@goteborgsregionen.se, Tel: 031-335 51 27 

Mejladress: gorel.envall@vastra.goteborg.se, Tel: 076-100 75 59 

Mejladress: jenny.rangmar@goteborgsregionen.se, Tel: 031-335 51 75 

  

mailto:nicholas.singleton@grkom.se
mailto:cornelia.bjork@goteborgsregionen.se
mailto:cornelia.bjork@goteborgsregionen.se
mailto:gorel.envall@vastra.goteborg.se
mailto:jenny.rangmar@goteborgsregionen.se
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Bilaga 5. Informationsbrev till professionella 

Information om undersökningen Vem besöker 
ungdomsmottagningen?  
Vi vill fråga dig om du vill delta i en undersökning. I det här brevet får du information om 
den och vad det innebär att delta. Vi som genomför den är Göteborgs 
ungdomsmottagningar, i samarbete med forskare och analytiker från Göteborgsregionen 
(GR). 

I det bostadsområde där du arbetar eller bor är det inte många ungdomar som går till 
ungdomsmottagningen. I den här undersökningen vill vi ta reda på mer om vad det kan 
bero på. Det vi undrar är: Vad är skälen till att ungdomar inte söker sig till 
ungdomsmottagningen? Vilken kunskap har ungdomar om ungdomsmottagningen i det 
här området? och Vilka uppfattningar och attityder till ungdomsmottagningen finns 
bland ungdomar i det här området?  

Vi vill nu fråga dig om du vill medverka i en individuell intervju. Frågorna som du 
kommer att få handlar om inställning till ungdomsmottagningen som finns i det här 
bostadsområdet. Informationen du ger oss kan bidra till en ökad kunskap om hur 
ungdomsmottagningarna kan utveckla, och bättre rikta sina insatser till de som skulle 
behöva stöd av ungdomsmottagningen, men som inte går dit. Cornelia Björk från GR 
kommer att genomföra intervjun. Den kommer att ta ungefär en timme och genomförs på 
din arbetsplats.  

Möjliga följder och risker med att delta i studien 
Intervjun kommer inte att behandla känsliga ämnen och vi bedömer riskerna med att 
delta som mycket små. 

Vad händer med mina svar och uppgifter?  
Dina svar i intervjun kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Intervjusvaren kommer att presenteras i en rapport och publiceras på internet. I 
rapporten kommer det inte finnas några uppgifter som kan härledas till dig eller någon 
annan enskild person.  

Ansvarig för dina personuppgifter är GR. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt 
att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien och vid behov få 
eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att 
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du 
kontakta Cornelia Björk på GR. Dataskyddsombud är Nicholas Singleton och han nås på 
e-post nicholas.singleton@grkom.se eller telefon 031-3355077. Om du är missnöjd med 
hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, 
som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När rapporten är färdig har du möjlighet att få den hemskickad. Kontakta i så fall 
Cornelia Björk på cornelia.bjork@goteborgsregionen.se.  

mailto:nicholas.singleton@grkom.se
mailto:cornelia.bjork@goteborgsregionen.se
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Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte berätta varför. Om 
du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta Cornelia Björk. 

Vad ska resultaten användas till? 
Undersökningen kommer att ge ungdomsmottagningarna i Göteborg viktig kunskap. Det 
finns ungdomar som trots behov väljer att inte söka sig till en ungdomsmottagning, men 
vi vet inte tillräckligt om skälen till varför. Är det för att de har tillgång till andra insatser, 
är det för att de saknar kunskap om att mottagningarna finns eller är det en fråga om 
inställning till ungdomsmottagningarnas verksamheter? Här finns alltså ett konkret 
behov av mer kunskap för att ungdomsmottagningarnas personal ska kunna 
vidareutveckla sina insatser på ett lämpligt sätt och rikta sina insatser mot särskilda 
geografiska områden.  

Ansvariga för studien  
Vi som genomför och är ansvariga för undersökningen är samordnare för Göteborgs 
ungdomsmottagningar, Görel Envall, i samarbete med forskare och analytiker från GR 
Jenny Rangmar och Cornelia Björk.  

Kontaktuppgifter  
Mejladress: cornelia.bjork@goteborgsregionen.se, Tel: 031-335 51 27 

Mejladress: gorel.envall@vastra.goteborg.se, Tel: 076-100 75 59 

Mejladress: jenny.rangmar@goteborgsregionen.se, Tel: 031-335 51 75 

  

mailto:cornelia.bjork@goteborgsregionen.se
mailto:gorel.envall@vastra.goteborg.se
mailto:jenny.rangmar@goteborgsregionen.se
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Bilaga 6. Frågeguide intervju med professionella 

Guide för intervju med professionella 
Informera och fråga först om: 

• Konfidentialitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen, arbetsplats osv.). 
• Fråga om det är okej att spela in intervjun. 
• Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar.  
• Fråga om intervjupersonen vill ha en sammanställning av intervjun efteråt. 
• Berätta om ungdomsmottagningens åldersgrupp (13–24 år) 

Inledande frågor 
• Vad arbetar du med? 
• Vilka ungdomar möter du i ditt arbete? 
• Vilket behov av stöd från vuxenvärlden, skulle du säga, att dessa ungdomar har? 

(rikta följdfrågor mot sexuell, reproduktiv och psykisk hälsa) 

Andra aktörer och insatser i området 
• Vet du vart ungdomar i detta område vänder sig när de behöver hjälp eller stöd av 

en vuxen?  
• Vilka insatser/verksamheter/resurser/stöd finns för ungdomar i detta område? 

(Fråga om offentliga, privata och ideella. Se till att svaret blir uttömmande. Låt 
det ta tid.) 

• Anser du att det finns tillräckligt med stöd för att möta de behov som 
ungdomarna har när det gäller sexuell, reproduktiv och psykisk hälsa? 

Kunskap om ungdomsmottagningen i området 
• Vilken kunskap har du om ungdomsmottagningsverksamheten? 

o Vet du vad man kan få hjälp med på ungdomsmottagningarna? Vet du 
var de ligger? Vet du vilka professioner som jobbar på 
ungdomsmottagningarna? 

• Vilken kunskap skulle du säga att ungdomarna i detta område har om 
ungdomsmottagningarna?  

o Känner alla till den närmsta mottagningen? Vilka känner eventuellt inte 
till den? 

Inställning till ungdomsmottagningen i området 
• Vilken inställning till eller uppfattning om ungdomsmottagningen finns i detta 

område? 
o Bland ungdomarna? Bland de vuxna? Bland de professionella? 

• I detta område, vilka ungdomar skulle du säga söker sig till en 
ungdomsmottagning? 

o Är det alla grupper eller vissa? Vilka söker och vilka söker inte? Varför 
söker inte vissa grupper? 

• Tror du det finns ungdomar som har behov av en mottagning men som ändå inte 
söker? 

o Om ja, varför är det så? 
• Vad tror du skulle krävas för att dessa ungdomar skulle söka hjälp? 
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Ungdomsmottagningarnas kommunikation med ungdomar  
• För den aktör som vill nå ut med information till ungdomar i detta område, vilka 

kanaler och vilka arenor ska hen använda? 
o Vilka ska hen inte använda? 

• Finns det något särskilt som är viktigt när man kommunicerar med, eller försöker 
nå ut till, ungdomar i detta område? 

o Om ja, varför är detta viktigt? 
• Hur du någon uppfattning eller tankar om det sätt som ungdomsmottagningarna 

idag kommunicerar med ungdomar? 
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