FORSKARSKOLAN FÖR YRKESVERKSAMMA I SOCIALTJÄNSTEN

UNGA MED MISSBRUK, SEXUELL
HÄLSA OCH SOCIALTJÄNSTEN
SYFTE OCH
FRÅGESTÄLLNINGAR
Det övergripande syftet med
denna studie är att få en
ökad förståelse för hur
utredande socialsekreterare
utreder, bemöter och stöttar
unga (13-17 år) med
substansmissbruk i frågor
rörande sexuell hälsa.
Hur ser socialsekreterare
på sina kunskapsmässiga
förutsättningar för att
utreda frågor rörande
unga med (misstänkt)
substansmissbruk och
deras sexuella hälsa?
Vilka attityder har
socialsekreterare till att
arbeta med ungas
substansmissbruk och
sexuell hälsa?
Vilka erfarenheter har
socialsekreterare kring att
arbeta med ungas
substansmissbruk och
sexuella hälsa?
Har du frågor eller får du
tankar som du vill bolla när
du läser detta?
Hör gärna av dig till mig via
mailadressen nedan!
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BAKGRUND
I Sverige, men även internationellt, finns det generellt en avsaknad
av sexologiska perspektiv i utbildningar inom socialt arbete. Detta
kan sättas i relation till att mycket forskning samtidigt visar på
samband mellan social utsatthet, däribland missbruk, och sexuell
ohälsa.
Folkhälsomyndigheten konstaterar i den nationella SRHR*-strategin
(2020) att unga och unga vuxna är en särskilt sårbar grupp då det
kommer till sexuell ohälsa. Detta väcker bland annat frågor om hur
socialsekreterare ser på att utreda frågor kring sexuell ohälsa i
förhållande till unga med missbruk?
* SRHR är en akronym för "sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter".
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TIDIGARE
FORSKNING
Unga med substansmissbruk
benämns ofta som särskilt
utsatta när det kommer till
sexuell ohälsa. Detta handlar
bland annat om; tidig
sexualdebut, många sexpartners,
mindre användning av kondom,
fler könssjukdomar och fler
oplanerade graviditeter (Tapert,
Aarons, Sedlar & Brown, 2001).
Utifrån ovanstående kan det
antas att unga med missbruk
inte bara kan vara i behov av
stöd för sitt alkohol- och/eller
drogbruk, men även utifrån deras
sexuella hälsa. I den sociala
barnavården så finns det dock
ingen utpräglad tradition av att
utreda behov av stöd för frågor
rörande just (sexuell) hälsa på
ett enhetligt tillika målinriktat sätt,
varför ungas hälsa istället
kommit att bli ett eftersatt
område i många
barnavårdsutredningar (Hultman,
2013).

METOD
Denna studie är tänkt att
genomföras i två delstudier;
Den första delstudien är en
kvalitativ intervjustudie som syftar
till att undersöka enskilda
socialsekreterares uppfattningar
om kunskap, attityder och
erfarenheter när det kommer till
att utreda frågor kring sexuell
hälsa hos unga med missbruk.
Den andra delstudien är en
fördjupande fokusgruppstudie där
socialsekreterare kommer att
diskutera utifrån centrala teman
som identifierats i delstudie ett.
Dessa diskussioner kommer i sin
tur att analyseras utifrån en
kollektiv förståelse för hur samtal
kring unga med missbruk och
deras sexuella hälsa förs i relation
till uppfattningar om
socialtjänstens ansvar och roll.

