
Sammanfattning av underlaget utifrån enkätresultatet och dialog med referensgrupp  
 
Har aldrig kontaktat ungdomsmottagningen (urval) 

Majoriteten av de som har svarat på enkäten är kvinnor men det finns även en stor andel män 

som har deltagit. De flesta som deltagit i enkäten är mellan 16-19 år gamla och har aldrig 

tidigare kontaktat ungdomsmottagningen. Anledningarna till att de som aldrig besökt 

ungdomsmottagningen kan tänka sig att besöka dem är om det gäller preventivmedel, psykisk 

eller fysisk hälsa. Det finns även de som har svarat att de inte ser att det finns någon anledning 

för dem att besöka ungdomsmottagningen. 

 

De flesta som svarat vill ha tider på vardagar mellan 17-20. Många vill även ha tider på 

helger, lördag 11-13 eller söndag 13-20. De flesta ungdomar är mycket upptagna på vardagar 

eftersom man går i skolan och ägnar sig åt fritidsaktiviteter. Som ungdom ser man helst att 

man kan besöka ungdomsmottagningen på helger eftersom att man är väldigt upptagen på 

vardagarna. Därför blir lördagar och söndagar mycket bättre eftersom att man inte är lika 

upptagen då.  

 

Majoriteten vet att ungdomsmottagningen är styrd av tystnadsplikt och anmälningsskyldighet 

men det är även en stor andel som inte har koll på detta och därför kan det vara bra att 

förtydliga detta ännu mer. Däremot är det många som har fått information om 

ungdomsmottagningen. Vi tycker att detta kan bli lite motsägelsefullt eftersom att många 

verkar ha fått information om ungdomsmottagningen men att många inte vet att dem styrs av 

tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Då kanske man måste förtydliga vad tystnadsplikt 

och anmälningsskyldighet är och trycka på det lite extra.  

 

Många menar på att dem har fått informationen via skolan men att detta besöket inte ska ha 

gett ungdomarna någonting. Det är viktigt att man pratar om dessa sakerna mer öppet och fritt 

för att det ska bli mindre tabubelagt. Vi tror att det bra att man börjar prata om dessa saker i 

tidig ålder för att man ska få upp engagemanget och detta kan då göra att även fler män/killar 

söker sig till ungdomsmottagningen. Vi tror också att det är bra om ungdomsmottagningen 

kommer ut och pratar med yngre för att man då lättare ska kunna få förståelse för vad 

ungdomsmottagningen gör.  

 

I det stora hela är det viktigt för ungdomar att känna tillit till mottagningen och personalen för 

att man ska känna att man kan vända sig till ungdomsmottagningen. Det är även viktigt att 

man får träffa samma person vid mötena för att genom det så bygger man upp tilliten vilket i 

sin tur leder till att man känner sig trygg.  

 

Majoriteten känner att dem gärna träffar ungdomsmottagningen på mottagningen men det 

finns även en del som gärna träffar dem digitalt om det är möjligt för att det kan vara så att 

man är rädd för att stöta på någon man känner på mottagningen.  

 

Många av de som svarat på enkäten upplever personalen som mycket bra. Man känner sig 

bland annat välkommen, respekterad, lyssnad på och sedd. Många upplever att det är en bra 

upplevelse att gå till mottagningen och kan därför rekommendera att gå dit.  
 
Könsidentitet, man (urval) 

Männen som har svarat på denna enkät är mellan 16-19 år gamla. Anledningen till varför dem 

kan tänka sig att besöka mottagningen är främst pga mental och fysisk hälsa. Majoriteten här, 

50%, har aldrig kontaktat ungdomsmottagningen men många kan tänka sig att besöka dem 



fysiskt. Dagarna som passar bäst är vardagar 17-20 och söndagar 17-20. Det är samma här, 

man är mycket upptagen med bland annat skola och fritidsaktiviteter.  

 

Majoriteten vet att ungdomsmottagningen styrs av tystnadsplikt och anmälningsskyldighet 

men det kan fortfarande vara bra att lyfta upp detta lite extra. Dem upplever också att man har 

fått mycket information och mottagningen, också här via skolan.  

 

Det är viktigt att man ska känna tillit för personalen för att man ska känna att man kan vända 

sig till ungdomsmottagningen. Även här är det viktigt att man på mötena får träffa samma 

person eftersom att det är mycket lättare att bygga upp tilliten till bara en person. Det är också 

viktigt att man själv ska kunna få välja själv vem man vill träffa på sina möten för att man ska 

känna sig bekväm själv. Många besöker även ungdomsmottagningen på mottagningen. 

 

Majoriteten upplever att personalen är bra men det blir även här lite motsägelsefullt eftersom 

att det är väldigt många som inte har kontaktat ungdomsmottagningen. De kan rekommendera 

att gå dit samt de som har besökt mottagningen känner sig välkomna och att det inte finns 

något som de saknar förutom kondomer.  

 
Ungdomsmottagningen, enkäten i helhet 
Majoriteten (72%) av de som har svarat på enkäten är kvinnor mellan 16-19, en del (23%) är 

män mellan 16-19 år gamla. Många av de som har svarat kontaktar mottagningen pga 

preventivmedel samt mental och fysisk hälsa.  

 

Många känner att man allra helst besöker ungdomsmottagningen fysiskt men att det kan vara 

bra att man har digitala besök som ett alternativ för de som känner sig mer bekväma med det. 

De tider som är mest attraktiva är ännu en gång vardagar 17-20 och söndagar 11-13. Många 

här vet även om att ungdomsmottagningen styrs av tystnadsplikt och anmälningsskyldighet, 

hela 75%. Majoriteten känner även att de har fått information och ungdomsmottagningen, 

84,7%. Samma här, folk upplever att dem har fått information från skolan och där 

ungdomsmottagningen besökt skolan.  

 

Det som är viktigt för att man ska känna att man kan vända sig till ungdomsmottagningen är 

att man känner sig trygg och att man får träffa samma personal vid varje möte. Även här är 

tilliten mycket viktigt. Det är även folk som uppfattar att man kan få mer information än den 

man får via skolan. Många tycker också att det är viktigt att man normaliserar att gå till 

ungdomsmottagningen vilket man kan göra genom att man börjar prata om 

ungdomsmottagningen i tid. Börjar man prata om detta i tidig ålder blir det mycket mer 

normaliserat att både besöka mottagningen och prata om bland annat sexuellhälsa. Det är 

också väldigt många som känner att de inte har koll på vilka öppettider som gäller på 

ungdomsmottagningen.  

 

Återigen är det också viktigt att man trycker på att det är tystnadsplikt och att 

ungdomsmottagningen har anmälningsskyldighet. Det är också viktigt att man får se lite mer 

om arbetet på ungdomsmottagningen så att ungdomar kan känna sig mer intresserade och 

känna mer tillit till arbetet. En annan sak som är mycket viktig är marknadsföring, att man 

exempelvis är mer aktiva på instagram och åker ut mer till skolor eller andra offentliga 

platser.  

 

Majoriteten känner att man helst träffar ungdomsmottagningen på mottagningen men återigen 

kan det vara viktigt att man har digitala möten som ett alternativ för de som inte känner sig 



bekväma med att besöka mottagningen. Många upplever även här att personalen är väldigt 

bra, många är nöjda.  

 

Många tycker även om ungdomsmottagningens lokaler men det är många som uppfattar att 

det är svårt att hitta dit och att man borde vara mer tydlig med vart det ligger. Majoriteten 

upplever även att dem känner sig väldigt välkomna till mottagningen och skulle 

rekommendera andra att gå dit.  

 

/Unga kommunutvecklare, Unga tar ordet 


