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Syftet med denna studie var att undersöka ifall det fanns ett samband 

mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och ungdomars 

droganvändning samt kriminalitet. Kan en persons uppväxt påverka 

huruvida den börjar använda droger eller har ett kriminellt beteende? En 

hypotes formulerades som löd: Det finns ett samband mellan föräldrars 

bristande omsorgsförmåga och droger samt kriminalitet. För att kunna 

styrka hypotesen användes kvantitativ metod genom statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Datan som 

behandlades inhämtades via UngDok-formulär som rörde ungdomar 

mellan 12 till 24 år på öppenvårdsmottagningar i Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Resultatet visar att föräldrars bristande omsorgsförmåga har 

ett samband med ungdomars droganvändning samt kriminalitet.  



 



Förord 
Vi vill tacka vår handledare för all hjälp med SPSS och vägledning i arbetet och även 

Mikael Dahlberg som lät oss ta del av UngDOK formulär från öppenvårdsmottagningar 

i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

Med vänlig hälsning  

Louise och Cecilia  
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INTRODUKTION 
Ingen människa föds till kriminell eller blivande missbrukare. Ett beteendemönster är 

något som skapas och blir till genom olika faktorer en individ utsätts för. Forskning har 

visat att hjärnans funktioner och hormonella faktorer kan göra så att en individ agerar 

impulsivt snarare än eftertänksamt. De kan även leda till att individen blir aggressiv. 

Dessa beteendemönster kan leda till att en individ går mot en kriminell livsstil. Att 

födas för tidigt, att modern missbrukar under graviditeten (som kan leda till skador hos 

barnet) kan bidra till en förhöjd risk att barnet senare går en kriminell karriär till mötes. 

De här beteendemönstren kan variera beroende på vilket bemötande det omgivande 

nätverket har, detta leder oss in på hur ett barn påverkas av hur dess uppväxt har varit. 

Från det att ett spädbarn föds finns behovet att knyta an till sin omvårdnadsperson. Alla 

barn har ett behov av detta. Däremot är inte den närmsta omvårdnadspersonen alltid 

möjlig att knyta an till. Ett anknytningsmönster kan se olika ut beroende på föräldrarnas 

omsorgsförmåga. De anknytningsmönster det talas om är trygg anknytning, 

otrygg/undvikande, otrygg/ambivalent och ännu ett anknytningsmönster som kallas för 

desorganiserad anknytning. Det sistnämnda är en ovanligare form. I denna uppsats har 

vi valt att skriva om föräldrars bristande omsorgsförmåga vilket kan leda till 

anknytningsmönstret desorganiserad anknytning. Det kan handla om att ha vuxit upp 

med en förälder med psykisk ohälsa, en förälder med missbruksproblem och/eller där 

våld har förekommit. Detta begrepp kan även innebära att man växt upp med en förälder 

som inte kunnat läsa av sitt barns signaler från tidig spädbarnsålder och även senare haft 

svårigheter att se sitt barns behov längre fram i utvecklingen. Inom anknytningsteorin 

menar man att de som växer upp med föräldrar med bristande omsorgsförmåga kan få 

problem senare i livet. Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse och 

kunskap om hur en ungdom påverkas av att växa upp med föräldrar som brister i sin 

omsorgsförmåga. Som teoretisk utgångspunkt valde vi anknytningsteorin samt teorin 

om risk- och skyddsfaktorer. Undersökningen är intressant för att få reda på vilka tidiga 

riskfaktorer man bör försöka förebygga och se vilka konsekvenser det får för 

ungdomen.  

Bakgrund 

Disposition 

I bakgrundsdelen kommer definitioner av olika begrepp klargöras och vad risk- och 

skyddsfaktorer innebär. En presentation av vad de olika anknytningsmönstren är 

kommer göras, samt en förklaring på vad ungDOK som vi har använt oss av är. Därefter 

presenteras studiens syfte och problemformulering samt vilken hypotes som står i 

centrum för studien. Studiens metod samt de metodologiska utgångspunkterna förklaras 

i stycket därefter. Det kommer även tas upp om hur vi som författare har gått tillväga, 

hur vi har samlat in datan, vilken analysmetod vi har tagit del av, vilket urval vi har 

gjort samt en kort beskrivning av de respondenter/deltagare som har medverkat i vår 

undersökning. Andra rubriker som presenteras i vår metoddel är validitet och reliabilitet 

samt deduktion, induktion och hypotetisk deduktion. Resultatdelen är stycket som 

kommer därefter. Där presenteras studiens resultat och vad vi har kommit fram till. 
Avslutningsvis drivs en diskussion som är uppdelad i två delar, metoddiskussion samt 
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resultatdiskussion. Där tar vi bland annat upp och diskuterar kring vår undersökning och 

dess olika delar.      

 

Definitioner 

Missbruk enligt DSM-IV  

Missbruk enligt DSM-IV innebär att ett av de kriterier som nämns nedan ska uppfyllas 

under en och samma 12-månadersperiod för att få benämnas som missbruk. 

 

Att individen har använt droger i hög utsträckning vid upprepade tillfällen och som 

sedan kan ha lett till att individen inte sköter sina förpliktelser gällande hemmet, skola 

samt på sin arbetsplats. Exempel på detta kan vara att man har misskött sina barn på 

grund av drogbruket eller att man inte får gå kvar i skolan eller att man inte närvarar på 

arbetsplatsen. 

 

Att individen tagit droger vid flera tillfällen i situationer som kan leda till faror för 

fysisk skada som exempelvis att individen är drogpåverkad när den kör bil, eller att 

individen arbetar med maskiner på sin arbetsplats under drogpåverkan. 

 

Att individen under drogpåverkan vid upprepade tillfällen försätter sig i rättsliga 

problem.  

 

Att individen har ett fortsatt drogmissbruk trots regelbundna problem som orsakats av 

eller stärkts av drogens effekt genom exempelvis slagsmål, konflikter med sin partner 

(Johansson och Wirbing, 2005). 

 

Kriminalitet    
Kriminalitet är ett begrepp för utförda gärningar/handlingar som är straffbara. Att bryta 

mot landets lagar och bestämmelser är straffbart och går därmed under begreppet 

kriminalitet. En person som för vana gör sig skyldig till brott ingår i begreppet kriminell 

(www.ne.se.proxy.lnu.se). Nedan kommer en definition hämtad från 

Nationalencyklopedin. 

 

”Gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. 

böter eller fängelse. […] Historiskt kan man bakom denna uppdelning 

finna en föreställningen skillnad mellan det som är förkastligt i sig (lat. 

mala in se) och det som är förkastligt enbart därför att det är förbjudet 

(lat. mala prohibita). Samhällsutvecklingen har medfört att det i dag ofta 

är mycket svårt att finna någon avgörande principiell skillnad mellan 

brott som regleras i resp. utanför BrB. På motsvarande sätt är det 

omöjligt att dra någon klar, principiellt grundad skiljelinje mellan 

straffbelagda och inte straffbelagda gärningar. Brottsbegreppet är 

således formellt, inte materiellt, dvs. det finns inget gemensamt för alla 

brott utom det att de är gärningar som belagts med straff. Att 

straffbelägga något (kriminalisering)är ett politiskt beslut. Naturen 

känner inga brottslingar; samhället utväljer dem och valet kan bli 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/
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mycket olika i skilda kulturer och under olika samhällsförhållanden.” 

(Nationalencyklopedin, Band 2, 1989: 346)  

 

Primärdrog 

Ordet primärdrog används vid ett flertal tillfällen i undersökningen och innebär den 

drog respondenten anger som bidrar till bekymmer och kan vara anledning till att 

respondenten har tagit kontakt med öppenvårdsmottagningen för att få hjälp (ikmDOK, 

2012).  

Ungdomar och brottslighet/ kriminalitet 

Det är tämligen vanligt att ungdomar begår brott vid något enstaka tillfälle. Men stora 

delar av brottsligheten gällande ungdomar är det oftast ett fåtal unga brottslingar som 

står för. Snatteri är det mest förekommande bland ungdomar. Ungefär fem av tio 

ungdomar har angett att de någon gång under det senaste året har betalat pengar för 

något som blivit stulet, att de själva har stulit något eller att de har begått någon annan 

typ av stöld (Brottsförebyggande rådet, 2009). I en jämförelse som Brottsförebyggande 

rådet (Brå) gjorde på pojkar och flickor i nionde klass angående förekomst av 

brottslighet och annat problembeteende visade det sig att pojkar oftast begår grövre 

stölder och våldsrelaterade brott jämfört med flickor. När det kom till narkotika, 

alkoholkomsumtion och mindre stölder visade det sig att det inte var någon nämnvärd 

skillnad mellan flickor och pojkars agerande (Brå, 2009).  

Gällande pojkar och flickors problembeteende och förekomst av brottslighet visade det 

sig i samma undersökning att de ungdomar som haft ett kriminellt beteende begått 

olagliga handlingar vid ett flertal tillfällen. I de flesta fall hade de problem både i skola 

och i hemmet. Dessa ungdomar umgås oftast med andra ungdomar som också har 

samma kriminella beteende (Brå, 2009). 

Det har gjorts en studie av Brå om strategiska brott där det framgår att vissa typer av 

brott är vanligare bland de personer som tidigare dömts och som därefter haft en fortsatt 

kriminell karriär. De ungdomar som ligger i farozon för fortsatt brottslighet är 

ungdomar som i tidig ålder döms för hot och våld mot tjänsteman, rån samt stöld av 

fordon. I åldrarna 15-20 år misstänktes 31 800 personer för brott, 29 700 personer i 

samma åldersgrupp åtalades under 2009 och 38% av ungdomarna dömdes för olika 

stöldrelaterade handlingar (Brå, 2009).  

Risk och skyddsfaktor 

En riskfaktor är omständigheter som kan öka risken för att en individ får svårigheter i 

livet och att individen riskerar att drabbas av fysisk eller psykisk problematik. 

Skyddsfaktorer däremot är omständigheter som kan hålla en individ borta från psykisk 

och fysisk problematik och svårigheter i livet. Risk och skyddsfaktorer finns runt en 

individ i familjen, inom skolan/kompisrelationer och i samhället i stort. En faktor 

behöver varken hjälpa eller stjälpa en individ då det är större risk för ett antisocialt 

beteende då flera faktorer samspelar (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Antisocialt 

beteende är en term som används när det talas om en ungdom och dess beteende och då 

är det ofta fråga om missbruk av droger, brott mot lagen med mera. Andreassen (2003) 

refererar till Pape som skriver att definitionen på antisocialt beteende handlar om 
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ungdomar som har ett destruktivt beteende, att de här ungdomarna inte går att lita på, att 

de agerar ut och att de inte lyder när de får en tillsägelse. Inom antisocialt beteende 

ingår även mobbing. Antisocialt beteende innebär att den unge vid flertal tillfällen haft 

ett oacceptabelt beteende vilket strider mot den sociala normen. Det oacceptabla 

beteendet rör sig om att säga emot vuxna, att bryta mot regler och lagar och att bli 

aggressiva. Detta bekräftas av Moffitt (1993) som menar att en ökad riskfaktornivå kan 

sammankopplas med en högre droganvändning, problem i skolan och att inte följa lagar 

och regler. Senare lyfter Caspi och Moffitt (1995) återigen att riskfaktorer i sin tur kan 

leda till konsekvenser för den unge såsom misslyckande i skolgången, konflikter med 

föräldrarna och så vidare skriver Caspi och Moffit (1995). 

Ju fler skyddsfaktorer som finns kring en individ desto större är chansen att inte 

utveckla drogmissbruk eller att bryta mot lagen. De riskfaktorer som finns kring en 

individ behöver uppmärksammas för att bryta ett fortsatt problembeteende som kan leda 

till kriminalitet (Arthur, Hawkins, Pollard, Catalano, Baglioni 2002). Andershed, 

Andershed och Söderholm, Carpelan (2010) påtalar att en individs egenskaper, 

relationer eller en händelse kan vara riskfaktorer som ökar risken för ett visst resultat, 

exempelvis kriminellt beteende. Man kan dock inte säga säkert att en speciell riskfaktor 

är anledningen till att en individ har ett kriminellt beteende eller ej. Herrenkohl, Huang, 

Kosterman, Hawkins, Catalano, Smith (2001). menar att en ökad förståelse för vad som 

ligger till grund för att en individ utvecklar ett kriminellt beteende eller inte har att göra 

med en kombination av en individs egenskaper, vad som finns omkring individen såsom 

nätverk och den omgivande miljön i form av förutsättningar och upplevelser. Även 

Stattin och Magnusson (1996) bekräftar detta. Andershed, et al. (2010) skriver att det är 

svårt att dra slutsatser när det gäller orsak och verkan när det kommer till hur en 

människa beter sig. Vidare menar Andershed, et al. (2010) att den som utsätts för eller 

har inneboende riskfaktorer kan bli hjälpt av skyddsfaktorer som kan förändra den 

unges beteende till det bättre.  

Frick (1998) lyfter två av de viktigaste faktorerna för att riskera att hamna i ett 

kriminellt beteende i unga år vilka är barnets inneboende riskfaktorer eller riskfaktorer i 

barnets närmsta miljö. Tidigare studier har påvisat att en riskfaktor ökar risken för fler 

riskfaktorer. Ett exempel på detta kan vara att den unge kan få svårt att upprätthålla en 

vänskapsrelation på grund av sitt aggressiva beteende. Denna riskfaktor kan leda till ett 

bristande nätverk och mindre bra relationer menar Caspi och Moffit (1995). I tidigare 

undersökningar som har gjorts har det visat sig att det finns ett samband mellan 

föräldrars bristande omsorgsförmåga och missbruksproblematik. Den aktuella studien 

handlar om hur man har jämfört anknytning med tre olika typer av droganvändning 

(Mikulincer och Shaver, 2007). De tre drogerna är heroin, ecstasy samt cannabis. Det 

som man bland annat kom fram i en studie som gjorts var att heroin användes många 

gånger som en emotionell ersättning när klienten saknar strategier för att hantera sina 

känslor. Ecstasy var sammankopplat med individer som vuxit upp med otrygg 

anknytning men kunde inte kopplas till någon specifik typ av anknytning. Cannabis 

syfte verkade vara att vidhålla en tidigare strategi som innebar likgiltighet och 

distansiering från verkligheten. Under de senaste årtiondena har forskning visat på att 

det finns ett samband mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och psykiska 

sjukdomar. Mikulincer och Shaver (2007) menar att mer än 200 studier som gjorts ger 

en ingående överblick på sambandet mellan psykiska sjukdomar och föräldrars 

bristande omsorgsförmåga. Ovanstående resonemang beskriver hur ett kriminellt 
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beteende kan kopplas samman med andra psykosociala problem såsom exempelvis 

missbruk menar Kim- Cohen, Caspi, Moffitt, Harrington, Milne, Poulton (2003).  

 

I ytterligare en studie som har gjorts tar de bland annat upp frågan om 

missbruksproblematik kan kopplas samman med ett och samma anknytningsmönster 

eller om det finns skillnader mellan olika brukare och mellan olika droger. Flera studier 

har gjorts där det har framkommit att det finns en koppling mellan 

missbruksproblematik och föräldrars bristande omsorgsförmåga menar Gemeinhardt, 

Küstner, Eckert, Schindler, Thomasius, Petersen och Sack (2005).  

Longitudinella studier har visat att individer som börjar med ett våldsamt beteende 

redan i barndomen är i särskilt stor risk att senare i ungdomen eller i vuxenlivet begå 

allvarliga våldsamma brott. Risken för detta allvarliga brottsliga beteende minskar 

markant ju äldre individen är när den börjar med ett våldsamt beteende. Det finns ändå 

en förhöjd risk att ungdomen fortsätter begå våldshandlingar även i senare åldrar trots 

senare debutålder (Farrington, 2005). Även Moffit (1993) tar upp att ungdomar som 

börjar med våld tidigt och som sedan fortsätter med brottslighet genom tonåren kan 

särskiljas från de ungdomar som håller på med våldshandlingar enbart under tonåren. 

Detta kan bero på ungdomars aggressioner och brist på kunskap. Moffit (1993) menar 

vidare att ungas våldshandlingar kan ha att göra med neuropsykiatriska svårigheter 

vilket äventyrar deras hälsomässiga utveckling. De här neuropsykiatriska svårigheterna 

visar sig i lässvårigheter och svårigheter med att lösa problem. Utöver detta, 

minnessvårigheter, extrem ouppmärksamhet och impulsivitet, var och en av dessa 

svårigheter kan öka risken för våldshandlingar och våldsamt beteende.  

Anknytningsteorin 

Att människor kan börja ta droger eller kan välja att leva som kriminella finns det 

förklaringar till och det handlar om hur ens anknytning har sett ut under de tidigare 

levnadsåren. Det finns olika förklaringar till varför en individ utvecklas i en viss 

riktning och gör val i livet som kan leda till konsekvenser.  

Den person som grundade teorin om anknytning var engelsmannen John Bowlby. Han 

verkade som barnpsykiater och psykoanalytiker mellan åren 1907 och 1990. Enligt 

Bowlby är föräldrarnas viktigaste uppgift förutom att ge sitt barn mat, skydd och värme 

att hjälpa barnet att lära sig kärlek och empati. Spädbarns förmåga att styra och avväga 

vad olika känslor står för är begränsad, de tål därför inte att utsättas för negativa känslor 

en längre stund. Spädbarnet använder under sina första veckor i livet sin syn, hörsel, 

smak och lukt för att känna igen de personer som alltid återkommer, framförallt 

föräldrarna. 

Trygg anknytning  

Anknytningssystemet kan förklaras som något som slås på och av. När barnet känner 

trygghet slås det av och barnet vågar krypa iväg från föräldern med vetskapen om att 

föräldern är i närheten och skyddar det ifall något skulle hända. Enligt Broberg, Falk, 

Hindberg, Risholm Mothander (2007) slås anknytningssystemet på när barnet känner 

trötthet eller rädsla. Genom att ett tryggt anknutet barn tidigt fått uppleva föräldern som 

en lyhörd, uppmärksam person utvecklas relationen mellan förälder och barn på ett sunt 

tryggt vis.  
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Otrygg/undvikande anknytning  

När barnet inte visar någon önskan att komma till föräldern vid behov kan detta kallas 

otrygg/ undvikande anknytningsstil. Redan så tidigt som vid ett års ålder har föräldern 

visat tydligt för barnet att den inte gillar att barnet ”klänger” på den, säger Broberg 

(2000) baserat på John Bowlbys teori om anknytningen. Eftersom denna förälder visar 

så tydligt missnöje över att ha barnet för nära lär sig barnet att för att få närhet så är det 

bäst att inte gnälla för mycket. Att gnälla för mycket är baserat på de här föräldrarnas 

åsikt om vad för mycket är. Resultatet av denna upplevelse blir att de här barnen lär sig 

att hålla saker för sig själva. Med andra ord, att inte uttrycka sin önskan om närhet.  

Otrygg/ambivalent anknytning  

Broberg (2000) tolkar Bowlby som skriver att svårigheten för barn som växer upp med 

otrygg/ ambivalent anknytning är att de har svårt att förstå vad deras föräldrars beteende 

står för. Detta anknytningsmönster skapas genom att anknytningspersonen inte följer 

någon röd tråd i sitt beteende mot barnet. För de som ser en sådan här relation objektivt 

kan man tydligt se att relationen sker på förälderns villkor. Den här föräldern kan 

stundtals vara en väldigt bra förälder. Detta baseras inte på barnets behov och önskemål 

utan baseras på vad föräldern vill och känner för stunden. På grund av att bli utsatt för 

denna oberäkneliga anknytningsstil kan konsekvensen bli att de här barnen inte får höga 

tankar om sig själva och sina förmågor att klara av olika situationer. Broberg (2000) 

refererar till Bowlby som skriver att andra konsekvenser av att växa upp med 

ambivalent anknytning kan bli att barnet blir överdrivet behovssökande och klängigt. 

Trots allt visar ändå de ovanstående anknytningsstilarna en tillräckligt 

sammanhängande närvaro från föräldrarnas sida även om det kan konstateras att trygg 

anknytning leder till det bästa resultatet av att barn växer upp och utvecklas till trygga 

individer 

Föräldrars bristande omsorgsförmåga 

Zeanah (2000) hävdar att föräldrars bristande omsorgsförmåga uppkommer ur 

misslyckanden i anknytningen och beteenden som tillskrivs anknytningen. Det 

uppkommer i spädbarnets första levnadsår. Ett barns omsorgsperson som själv haft en 

uppväxt med föräldrar som haft en bristande omsorgsförmåga kan lägga för mycket 

tankar och känslor kring sina egna tidigare smärtsamma erfarenheter. Detta kan leda till 

att föräldern omedvetet fokuserar på sig själv och sin egna traumatiska upplevelse vilket 

gör att barnet går miste om att få sina behov känslomässigt och beteendemässigt 

tillgodosedda menar Chisholm (1998). Vidare menar Chisholm (1998) att föräldrars 

bristande omsorgsförmåga i form av att inte engagera sig i barnet kan leda till 

konsekvenser. Föräldrars bristande omsorgsförmåga kan kännetecknas bland annat av 

att psykisk eller fysisk misshandel/misskötsel har försiggått inom familjen. Föräldrar 

som missbrukar alkohol/narkotika eller som lider av en psykisk sjukdom kan vara 

faktorer som bidrar till att de brister i sin förmåga att ta hand om sitt barn. 

En faktor är att omvårdaren har ett nyckfullt beteende som visar sig genom att barnet 

känner rädsla/skrämsel. När föräldern beter sig på ett sätt som skrämmer barnet, görs 

detta omedvetet från förälderns sida. Detta omedvetna beteende som föräldern visar är 

förknippat med händelser från dess egna traumatiska barndom. Detta framkallar rädsla 

hos barnet.  
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Vissa barn far illa för att de tvingas växa upp i miljöer med omvårdare som inte kunnat 

reagera riktigt på barnets behov. Dessa barn kan i värsta fall få brister i den sociala och 

känslomässiga utvecklingen hävdar Baer & Daly (2006) baserat på Crittenden och 

Ainsworth. 

Zeanah (2000) menade att försummelse kan vara en bidragande orsak till ett bristande 

anknytningsbeteende. Barn som haft föräldrar som brustit i sin omsorgsförmåga kan 

haft upplevelser där de istället för att bli uppmuntrade inte har fått någon 

uppmärksamhet alls. De har blivit ratade av sina omvårdnadspersoner och det har varit 

oförutsägbart för barnen i vilken situation de får uppmärksamhet eller inte. 

Lyons- Ruth, Yellin, Melnick och Atwood (2005) har undersökt vuxna som varit med 

om traumatiska händelser som barn. Denna undersökning har visat att även deras barn i 

sin tur utvecklat en bristande omsorgsförmåga. Fortsatt utveckling i 

anknytningsmönstret och funktionerna bakom det har blivit till genom den egna inre 

arbetsmodellen. Teorin om anknytning var från början en teori om de mentala band ett 

spädbarn skapade till sin omsorgsperson. Teorin har på senare år utvecklats till att också 

skildra hur detta själsliga band blir till mentala representationer hos barnet, något som i 

teorin kallas inre arbetsmodeller av ens själv och viktiga personer i ens närhet. Den inre 

arbetsmodellen handlar om vad barnet får för bild av sig själv, om det är värt att bli 

älskat eller inte. Den handlar även om hur barnet ser på sin förälder, om den är en 

person barnet kan komma till i otrygga situationer, om föräldern är någon som barnet 

kan förlita sig på och kan få sina behov tillgodosedda av. Beroende på vilken inre 

arbetsmodell barnet får leder det vidare till hur pass väl barnet överhuvudtaget kommer 

kunna sampela med andra senare i livet (Broberg, Mothander Risholm, Granqvist, 

Ivarsson, 2009). 

Den inre arbetsmodellen för den som växt upp med en förälder med bristande 

omsorgsförmåga är som sådan att vid ett tillfälle har barnet fått en reaktion på det den 

sagt eller gjort och vid nästa situation som varit likadan har barnet fått en helt annan 

reaktion. Barn till föräldrar med bristande omsorgsförmåga har svårt att hantera stress 

vilket skapar situationer som upplevs som ohanterbara och som framkallar katastrofala 

känslor för barnet. Dessa situationer kan leda till känslo- och beteendemässig oro som 

visar sig genom ett utagerande beteende. Broberg et al, (2009) menar att barnet skapar 

svårigheter att hantera sina negativa känslor genom att visa aggressioner, vilket går 

under begreppet utagerande beteende som är vanligast bland killar. Erling och Hwang 

(2007) talar vidare om att tjejer snarare utvecklar inåtvänd problematik då de reagerar 

genom att dra sig undan och vara blyga vilket inte skapar någon reaktion när flickorna 

är små. Däremot kan pressen bli stor för de här tjejerna när de kommer upp i tonåren i 

och med sin frigörelse. Vidare menar Erling och Hwang (2007) att denna frigörelse 

kräver kompensation för ett bristande självförtroende vilket vissa löser med att ta till 

alkohol. Även de flickor som tidigt utvecklas fysiskt kan komma in i sammanhang där 

sex, tobak och missbruk förekommer vilket de flickor som utvecklas sent inte utsätts för 

i samma utsträckning.  

Att växa upp där misshandel eller misskötsel försiggår kan skapa psykiska sjukdomar.  

Howe och Fearnly (2003) säger att detta kan skapa andra problem såsom traumatiska 

minnen, sviktande humör, uppmärksamhetssvårigheter och inlärningssvårigheter. 

Effekter av funktionsmässiga utvecklingsproblem kan innebära svårigheter med 

kontrollerat beteende, frustration, aggression samt irritation.  
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Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att belysa om det finns ett samband mellan psykisk ohälsa 

hos föräldern, förekomst av missbruk hos föräldern under uppväxt samt förekomst av 

misshandel/våld från förälderns sida och ungdomars droganvändning och kriminalitet. 

 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och 

ungdomars missbruksproblem. 

 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och 

ungdomars kriminalitet. 

METOD    

Metodologiska utgångspunkter 

Positivistisk utgångspunkt och kvantitativ metod 

I vår studie utgick vi från ett positivistiskt synsätt som innebar att vi avvisade i princip 

all forskning som gällde subjektiva upplevelser och därmed var strävan efter säker, 

mätbar kunskap centralt i vår studie. För att vi skulle få reda på vårt resultat använde vi 

oss av kvantitativa data eftersom de talade om en mängd eller omfattning på datan vi 

använde (Bryman, 2008). Inom det kvantitativa synsättet görs mätningar. Med mätning 

menas att man ger ett objekt ett värde i form av siffror på ett klart och tydligt sätt. Vi 

döpte då om våra variabler till siffror för att vi skulle kunna föra in de i tabeller och 

diagram. Positivismen kopplar man samman med logiken och matematiken vilket 

passade bra in på vår studie som undersökte om det fanns ett samband mellan föräldrars 

bristande omsorgsförmåga och droger samt kriminalitet. För att vi skulle få svar på hur 

föräldrars bristande omsorgsförmåga kan leda till exempelvis droganvändning och 

kriminalitet använde vi oss av en kvantitativ undersökningsmetod. Genom den kunde vi 

utläsa data och utifrån datan kunde vi dra en slutsats.  

Vi har i vår studie använt oss av sekundäranalys vilket innebär att vi tagit del av data 

som forskare tidigare har samlat in. Vi tog del av redan insamlad information vilket gav 

oss mer tid till analys och tolkning av datan. Då vi både hade ont om tid och saknade 

resurser för att på egen hand samla in datan var den valda analysmetoden till vår fördel. 

Vid vår sekundäranalys fick vi ta del av data av väldigt bra kvalitet. På grund av 

kostnaden var det lämpligast med en mindre studie eftersom vi tittade närmare på en 

särskild grupp av individer. Datan var för oss helt ny när vi tog del av den vilket gjorde 

att att den behövde bearbetas vid ett flertal tillfällen och gjorde att vi fick reflektera över 

materialet och få så god kännedom om det som möjligt. Vid sekundäranalysen kunde vi 

undersöka hur en variabel påverkade en annan variabel vilket var aktuellt i vår studie 

(Bryman, 2008).  

Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär att det man mäter i studien ska vara så logisk och trovärdig som 

möjligt (Bryman, 2008). Genom att ge ett exakt likadant utformat formulär till olika 
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respondenter vilket då ska kunna läsas av via olika behandlare på ett tillförlitligt sätt kan 

reliabiliteten stärkas. Om flera olika behandlare får samma resultat kan man säga att 

undersökningen har hög reliabilitet (Thurén, 2007). Reliabilitet och validitet är 

beroende av varandra vilket innebär att man inte kan välja det ena istället för det andra 

(Patel och Davidson, 2011). Ökar reliabilitet ökar även validiteten. För att man ska 

kunna se om en studie har validitet tittar man på exempelvis om studien har mätt det 

som är avsett att mäta menar Patel och Davidson (2011). När man talar om validitet 

talar man om: mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. 

Mätningsvaliditeten i vår studie handlade om att titta på sambandet på föräldrars 

bristande omsorgsförmåga och droger samt kriminalitet och om begreppet föräldraras 

bristande omsorgsförmåga speglade de variabler vi ville undersöka (Bryman, 2008). 

Den interna validiteten i vår studie handlade om vilket inflytande den oberoende 

variabeln hade på beroende variabeln och vilka resultat de gav. 

Vår undersökning var inte externt valid då vi hade ett strategiskt urval inom 

öppenvårdsmottagningar i tre storstäder i Sverige. Detta gjorde att vi inte kunde 

generalisera vår urvalsgrupp genom att säga att vår hypotes stämde med resterande 

ungdomar i hela landet. Ekologisk validitet är ett begrepp som handlar om den miljö 

intervjuerna sker i. När intervjuer utförs via öppenvårdsmottagningar exempelvis kan 

det påverka ungdomens svar då miljön är konstlad och behandlaren utgår ifrån en styrd 

intervjuteknik. Risken finns att man kan missa ungdomens känslor då enkäterna är ute 

efter svar i form av ja och nej, hur många gånger något har skett och så vidare. Skulle 

intervjun vara kvalitativ eller ske i hemmiljö finns chansen att behandlaren skulle kunna 

få en djupare förståelse för ungdomens tankar och känslor kring en upplevelse (Bryman, 

2008). 

En deduktiv ansats 

Att arbeta deduktivt kan kallas att följa en väg som ska vara på ett visst sätt (Patel och 

Davidson, 2011). Detta arbetssätt känns igen vid att man med utgångspunkt i allmänna 

principer och teorier som redan finns ser följder på individuella situationer. Deduktion 

innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt 

sammanhängande. Däremot behöver den inte vara sann i den meningen att den 

överensstämmer med verkligheten. Med det deduktiva arbetssättet behandlas 

forskningen i en teori som redan finns vilket sägs kunna styrka objektiviteten. På så sätt 

blir forskningen inte lika påverkad av en enskild forskares åsikter. 

De teorier som redan finns förklaras genom hypoteser och vår hypotes är att det finns ett 

samband mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och ungdomars droganvändning 

och kriminalitet. Detta arbetssätt kallas för hypotetisk- deduktion.  

Etiska överväganden 

Informationskravet handlar om att respondenterna ska få information om vad 

undersökningen handlar om (Bryman, 2008). Syftet med formuläret får respondenten på 

öppenvårdsmottagningarna i samband med att intervjun med personalen görs. De får då 

reda på att det kan komma till nytta för senare forskning och att det ligger till grund för att 

de ska få så bra behandling som möjligt Samtyckeskravet innebär att respondenterna som 

är med i undersökningen själva får välja om de vill vara med eller ej. De ska även när 

som helst få möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien. Forskaren ska be om 

respondentens samtycke. Ibland får föräldern/vårdnadshavaren tillfrågas om samtycke 
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när det gäller barn/ungdomar under 15 år och om undersökningen behandlar ett etiskt 

känsligt ämne. Vad respondenten inte har är möjligheten att dra sig ur eftersom att 

ungDOKformuläret skickas iväg så fort det är ifyllt. Nyttjandekravet handlar om att 

använda informationen i ett forskningssyfte och enbart det (Bryman, 2008). Genom att 

vara oförsiktig med informationen som finns i ungDOK formulären kan 

sekretessbelagda uppgifter komma i orätta händer, därför är det av stor vikt att datan vi 

får ta del av används till vår undersökning och inget annat (Bryman, 2008). 

Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar ska försäkras om att deras 

identitet inte röjs och informationen om respondenterna bör förvaras utom obehörigas 

åtkomst. När intervjun på öppenvårdsmottagningarna äger rum får varje respondent ett 

löpnummer. Detta löpnummer finns sedan på ett separat ställe på mottagningarna och 

där kan personalen läsa ut vem respondenten är, var den bor med mera. UngDOK 

formulären vi har tagit del av var avidentifierade då vi tog emot datan vilket har 

inneburit att vi inte har behövt ta vidare hänsyn till konfidentialitetskravet (Forsman, 

1997). 

Planering och genomförande 

Sökstrategi 

På Universitetsbibliotekets databas i Växjö hittades vetenskapliga artiklar till uppsatsen. 

De söktes via databaserna Academic search elite, Google Scholar och Social services 

Abstract på Linnéuniversitetets bibliotekssida. De sökord som användes var: 

Disorganized attachment AND children, Disorganized attachment AND treatment, 

Disorganized attachment AND behavior, Disorganized attachment, Disorganized 

attachment AND growth OR consequenses och Disorganized attachment OR child 

development, risk and protective factors youth substance abuse. Attachment AND 

substitutes. Vi sökte även på Hawkins, Catalano, adolescence, childhood och initiators. 

Genom att enbart söka på ordet attachment blev resultatet på Acedemic search elite över 

9000 träffar. De artiklar som slutligen valdes ut söktes fram via en avgränsning som 

gjordes mellan år 2002 och 2013 samt att de var vetenskapligt granskade genom peer-

review. Titeln gav en föraning av artikelns specifika innehåll, vilket var första 

anledningen till att de artiklarna valdes ut. Vissa artiklar hittades genom att abstrakten 

lästes och verkade relevanta för ämnet. Vissa valdes ut trots ett mindre talande abstrakt, 

men då tack vare att resultatdelen verkade intressant för frågeställningen. 

Datainsamling 

Vi gjorde en tvärsnittsstudie där vi samlade in information via redan befintliga data med 

ungDOK:s inskrivningsformulär. Tvärsnittsstudie passade vårt område bäst då vi inom 

denna studie kunde titta på ett stort antal individer. Tvärsnittsstudie tog även upp vad 

man ville undersöka, var man kunde undersöka detta, hur man kunde ta reda på det och 

när något hade hänt (Patel och Davidson, 2011). Inom kvantitativa metoder kan det vara 

svårt att få fram den information då miljöerna kan hålla tillbaka respondenternas 

möjlighet att uttrycka sig (Bryman, 2008). Vi använde oss av en tvärsnittsstudie för att 

kunna undersöka ett flertal fall för att sedan kunna se ett samband mellan föräldrars 

bristande omsorgsförmåga, droger och kriminalitet.  
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Vi tog del av ett flertal fall där vi studerade och analyserade fallen var för sig. De 

variabler vi undersökte var sambandet mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga, 

droger och kriminalitet. Det vi tittade närmare på var ifall respondenten hade vuxit upp 

med förälder/föräldrar som har haft missbruksproblematik eller en psykisk sjukdom, 

eller där våld/misshandel har förekommit eller en kombination av de här tre faktorerna. 

Då vår studie belyste sambandet mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga, 

droganvändning och kriminalitet var detta en passande studie eftersom man i en 

tvärsnittsdesign kan behandla hur en människas tidiga upplevelser har påverkat dem och 

hur det på grund av det kan se ut idag (Bryman, 2008). 

Urval 

Vi gjorde ett strategiskt urval, vilket inte var slumpmässigt och var därför inte 

representativt för alla unga. Med strategiskt urval menas att man väljer ut en specifik 

grupp som kan tänkas svara så riktigt som möjligt på undersökningens intresseområde. 

Vi kunde inte få reda på hur alla ungdomar i Sverige hade vuxit upp och vilka 

konsekvenser det resulterat i för dem och då passade ett strategiskt urval bra för att 

kunna få representativ information om vårt undersökta ämne (Patel och Davidson, 

2011). I vårt fall rörde det sig om ungdomar mellan 12 och 24 år på 

öppenvårdsmottagningar i de tre storstäderna Göteborg, Stockholm och Malmö. 641 

ungdomar deltog i inskrivningsformulären som vi tog del av och de gjordes under 

perioden 2012-01-01 till 2012-12-31. Eftersom vi ville undersöka alla som var inskrivna 

under denna period på öppenvårdsmottagningrna i Göteborg, Stockholm och Malmö 

valde vi även att göra en totalundersökning för att få en klar bild över vår utvalda grupp.  

Instrument 

UngDOK 

UngDOK är ett dokumentationssystem som riktar sig mot ungdomar med 

missbruksproblematik inom öppenvården. Formulären är anpassade efter unga personer 

och är relativt kortfattade. UngDOK är ett separat dokumentationssystem men frågorna 

grundar sig i andra formulär som till exempel DOK (Dokumentation Om Klienter), 

KIM (Klienter I Missbruk), ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och ASI 

(Addiction Severity Index)menar Richert (2011).  

UngDOK innehåller in-och utskrivningsformulär som behandlar frågor om 

uppväxtmiljö, på vilket sätt de försörjer sig, i fall de tidigare haft kontakt med någon 

form av behandlingsinsats tidigare, användning av alkohol och narkotika, kriminalitet 

samt det psykiska måendet. Richert (2011) informerar om att formuläret tar även upp 

frågor kring hur respondenten kommit i kontakt med verksamheten, huruvida de själva 

tagit initiativ till kontakten eller om det är någon annan person som tagit initiativ till 

kontakten, vilken hjälp de fått tidigare samt vilken anledning det funnits till att den 

avslutades. 

Implementeringen av ungDOK påbörjades i Göteborg och Stockholm under år 2009 och 

i Malmö år 2010. UngDOK gör det möjligt att lättare kunna följa upp och kunna 

utvärdera respondenterna. Formuläret gör det möjligt att läsa av statistik över de 

grundläggande frågorna i formuläret. Formulären som fanns tidigare (DOK, KIM, 

ADAD, ASI) ansågs vara för omfattande och tidskrävande, fyra sidor jämfört med 

ungDOK som består av två sidor, Richert (2011).  
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Skillnaderna i vad begrepp stod för och innebar inom missbruksvården varierade i 

Stockholm, Göteborg och Malmö vilket ledde till att ungDOK togs fram för att enas om 

gemensam innebörd över exempelvis de olika insatser som togs upp i formulären. 

Exempelvis samtal kunde i en stad omfatta en viss tid och ett innehåll medan en annan 

stad hade ett helt annat upplägg. Anledningen var att datan skulle ge en klar bild av att 

klienterna får samma typ av insatser och att ett arbete med klienter faktiskt sker. Målet 

var att skapa en enhetlig bild av verksamheterna och deras insatser (Richert, 2011) 

De verksamheter som använder sig av ungDOK är Mini Maria Göteborg, Maria 

Ungdom Stockholm, PUMAN (Stockholm) och Maria Malmö. De här verksamheterna 

riktar sig till ungdomar som ligger i riskzon för att utveckla ett missbruk och för de som 

har utvecklat ett missbruk, men som inte är långt gångna. Samtliga mottagningar fick 

pengar för att bygga upp nya metoder och nya sätt att ge stöd och behandling. 

Personalen som arbetar på mottagningarna är socionomer, sjuksköterskor, läkare, 

kuratorer, psykologer samt läkarsekreterare. Det som erbjuds på mottagningarna är 

rådgivning, stödinsatser, information och behandling i öppenvård. Mottagningarna 

använder sig av strukturerad samtalsbehandling och familje- och nätverksarbete 

(Richert, 2011). Bland annat arbetar dem systemteoretiskt och därmed ses den unges 

familj och nätverk som en viktig resurs. Du behöver inte har gått igenom en utredning 

eller ha ett beslut om en insats eftersom mottagningarna har som mål att nyinskrivna 

ungdomar ska få en tid för ett första besök inom två veckor. På Maria Malmö däremot 

är målet att ge de ungdomar som kommer självmant förmånen att få en tid redan samma 

eller senast nästkommande dag. I Göteborg har mottagningarna kvällsöppet en kväll i 

veckan för att öka flexibiliteten (Richert, 2011).   

Vidare fortsätter Richert (2011) att Maria Ungdom Stockholm riktar sig till ungdomar 

upp till 20 år men i specifikt program upp till 23 år. Andra verksamheten som använder 

sig av dokumentationssystemet är PUMAN, vilket står för program för unga med risk 

att utveckla alkohol/narkotikaberoende och det riktar sig mot unga vuxna 18 till 28 år. 

I Göteborg använder sig Ungdomsteamet Mini- Maria Nordost sig av ungDOK och det 

inriktar sig på ungdomar upp till 21år. Därutöver finns Ungdomsteamet Hisingen som 

även de riktar sig mot ungdomar upp till 21år. Ungdomsteamet Väster är den tredje 

versamheten som finns i Göteborg och den vänder sig till ungdomar upp till 21år. 

Ungdomsteamet Mini- Maria Centrum vänder sig till ungdomar upp till 21år (Göteborg 

stad, 2013). I Malmö finns Maria Malmö som riktar sig till unga vuxna upp till 25år 

(goteborg.se).  

Så här går intervjun till  

Behandlaren på öppenvårdsmottagningen ställer frågor från ungDOK formuläret till 

respondenten. Det finns ett kortformulär (vita fält) och ett långformulär (skuggade fält) 

så långt det går genomförs kortformuläret under första tillfället respondenten och 

behandlaren ses. De skuggade fälten med andra ord långformuläret fylls i inom tre 

dagar.  

För att få så utförliga och givande svar som möjligt så låter de respondenten svara på 

frågorna i lugn och ro för att respondenten ska få möjlighet att förstå och kunna svara 

sanningsenligt. Behandlaren börjar med att tala om vad syftet med formuläret är och 

vilka olika frågeområden intervjun kommer röra sig om. Vidare talar behandlaren om 

att detta formulär är till för att respondenten ska få så bra behandling som är möjligt 
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utifrån respondentens behov. Skulle det av någon anledning vara så att respondenten vid 

intervjutillfället inte kan fokusera på frågorna bör intervjun genomföras vid ett senare 

tillfälle (Richert, 2011). 

Analys 

Vi har gjort en univariat analys som innebär att vi har tittat på en variabel åt gången, vi 

har bland annat gjort en analys av ungdomars primärdrog. När vi har använt oss av 

denna analys har vi tittat på variabelns spridning, fördelning, variation samt 

centraltendens. Fördelningen kan förklaras som det antal observationer en variabel har 

menar Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen (2010) och i vårt fall visade det sig att det var 

narkotika som hade flest antal observationer. Att titta efter en variabels variation 

innebär att vi har tittat på om en variabel visade ett visst mönster. Alltså 

svarsalternativens variation i mätningen. Medelvärde, typvärde samt median är tre 

exempel på olika sätt vi kunde mäta centraltendens på. Spridning sammankopplades 

med fördelningen samt centraltendensen. Spridningen visade hur studiens observationer 

var samlade kring fördelningens tyndpunkt. Det mest betydelsefulla måttet här var 

standardavvikelsen som mätte observationernas genomsnittliga avvikelse från 

medelvärdet (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010).  

Med bivariat analys tittade vi på två variabler för att se vad de hade för relation till 

varandra (Bryman, 2008). Inom kvantitativ undersökning talar man om oberoende och 

beroende variabel där vi valde att kalla vår oberoende variabel för föräldrars bristande 

omsorgsförmåga vilket är orsaken/ förklaringen. Beroende variabeln i vår undersökning 

var egenskaper såsom droger och kriminalitet. Ovanstående handlar om oberoende och 

beroende variabel, den oberoende variabeln kan här uttryckas i ord som förutsättningar 

en människa har haft i sin uppväxt. Beroende variabeln var det beteende som föräldrars 

bristande omsorgsförmåga kunde leda till, det vill säga droger och kriminalitet 

(Djurfeldt, et al, 2010). Vidare användes korrelationstabeller för att analysera hur våra 

variabler hängde ihop (Bryman, 2008). Detta gjordes för att vi på ett lätt sätt skulle 

kunna finna sambandsmönster. Korrelationstabeller kan användas på alla slags variabler 

man ska jämföra vilket innebär att relationen mellan två variabler undersöks. För att 

kunna tolka tabellen lättare använde vi oss av procentsiffror.  

De siffror vi fått ut från inskrivningsformuläret omvandlade vi för att kunna mäta 

samband i olika tabeller. Detta har vi arbetat med i det statistiska programmet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Vi valde att kategorisera primärdrog för att 

det fanns 16 stycken olika svarsalternativ där många av dem inte angivits som 

primärdrog. På grund av det valde vi endast att ta med de svarsalternativ som klienterna 

fyllt i. Därför numrerade vi enligt följande: 1. Alkohol, 2. Narkotika, 3. Övrigt. De 

droger som ingick i gruppen narkotika var: hasch/marijuana, amfetamin, kokain och 

LSD. De droger som ingick i kategorin övrigt var sniffning/lösningsmedel och 

bensodiazepiner.  

Vi valde även att summera de tre variabelvärdena; Förekom det missbruk i din 

uppväxtmiljö, förekom det psykiska problem i din uppväxtmiljö samt förekom det våld i 

din uppväxtmiljö. Denna grupp valde vi att döpa till föräldrars bristande 

omsorgsförmåga.  
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Spearmans rho var den beräkning som vi använde oss av när vi undersökte sambandet 

mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och studiens ordinalvariabler som var; 

frekvens av primärdrog de senaste 30 dagarna, frekvens av primärdrog de senaste 6 

månaderna och hur många gånger respondenten haft kontakt med polisen. Den 

uträkning som gjordes mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och våra 

ordinalvariabler presenterades i en korrelationstabell. När sambandsmätningar görs med 

Spearmans rho talas det om positiva och negativa samband. Det talas om – 1 och +1 

eller 0,0 där 0,0 innebar att det inte fanns något samband. +1 betyder perfekt positivt 

samband och -1 innebar ett perfekt negativt samband.  

Chi 2- test är det test som kom till användning när vi skulle beräkna sambandet mellan 

föräldrars bristande omsorgsförmåga och studiens nominalvariabler. Våra 

nominalvariabler var; primärdrog, om respondenten hade haft kontakt med polis och i 

fall respondenten hade blivit dömd. Denna sambandsuträkning presenterades i en 

korstabell. När man mäter samband med Chi 2-test tittade man efter mätningens P-

värde. Översteg P-värdet 0,05 fanns det inget positivt samband, understeg P-värdet 0,05 

fanns det ett positivt samband. 

Bortfall 

Bortfall i undersökningen döptes om till -7 klient vill ej svara, -8 ej relevant och -9 

frågan har ej ställts samt vet ej. Det finns olika typer av bortfall som man kan träffa på 

när man gör en studie. De respondenter som undersöks eller medverkar i en studie kan 

falla bort av olika orsaker som till exempel att respondenten flyttar, avbryter sin 

behandling eller att respondenten går bort. De bortfall som fanns i studien hamnade i 

kategorin missing för att resultatet på undersökningen inte skulle bli fel. Hade vi inte 

skrivit in bortfall i missing hade exempelvis -7 ändrat resultatet på ett felaktigt sätt 

(Djurfeldt, 2003).  

Internt bortfall innebär att respondenten väljer att inte svara på en fråga, det kan handla 

om känsliga frågor. När det kommer till frågan kön, kan det oftast innebära att 

respondenten missat frågan då vilket kön man är inte har med värderingar eller åsikter 

att göra (Djurfeldt, 2003). De sammanslagningar, förenklingar samt kategoriseringar 

som har gjorts under studien har varit nödvändiga för att få tillräckliga data att arbeta 

med. 

 

RESULTAT 
Undersökningen utgick ifrån 641 klienter i åldrarna 12 till 24 år gamla, flickor och 

pojkar på öppenvårdsmottagningar under perioden 2012-01-01 till 2012-12-31 i 

Göteborg, Stockholm och Malmö. 
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Figur 1 Könsfördelning av urvalsgruppen (n=641). 

I studiens urvalsgrupp besvarade alla 641 respondenter på frågan vilket kön de tillhörde. 

458 respondenter av urvalsgruppen var pojkar och 183 respondenter var flickor (Se 

figur 1). 

 

Figur 2 respondenternas ålder vid inskrivning (n=639).  

Av 641 respondenter var det 639 stycken som besvarade frågan om ålder. Det var två 

stycken som antingen inte fick frågan, inte tyckte frågan var relevant eller inte svarade 

på frågan. Den yngsta respondenten i urvalsgruppen var 12 år gammal och de äldsta 

respondenterna i urvalsgruppen var 24 år gamla. Medelvärdet i urvalsgruppen låg på 18 

år, m= 18. (Se figur 2). 
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Tabell 3 Vilken klientens primärdrog är (n=641).  

Drog N % 

Alkohol 162 25% 

Hasch/Marijuana 451 70% 

Amfetamin 9 1% 

Kokain 7 1% 

LSD 1 0% 

Sniffning/lösningsmedel 1 0% 

Benzodiazepiner 10 2% 

Total 641 100% 

 

Av de 641 respondenter som deltog i undersökningen angav 162 stycken att alkohol var 

deras primärdrog, 451 stycken angav att hasch/marijuana var deras primärdrog. 9 

stycken angav att amfetamin vara deras primärdrog, 1 respondent angav 

sniffning/lösningsmedel som sin primärdrog. 1 respondent angav LSD som sin 

primärdrog samt att 10 stycken respondenter angav bensodiazepiner som primärdrog. 

(Se tabell 3).  

 

Figur 4 Hur många faktorer av föräldrars bristande omsorgsförmåga klienten har upplevt; missbruk, 

psykiska problem och misshandel/våld (n=465). 
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Under studien skapades ett index som innebar att variablerna; förekom det missbruk i 

din uppväxtmiljö, förekom det psykiska problem i din uppväxtmiljö samt förekom det 

misshandel/våld i din uppväxtmiljö summerades till en variabel. Detta index skapades 

för att det var för få mätningar i variablerna var för sig. Indexet som skapades fick 

namnet: föräldrars bristande omsorgsförmåga. Av de 641 ungdomar som medverkade i 

studien svarade 465 stycken på om de hade haft någon av de angivna faktorerna i sin 

uppväxt eller inte och i så fall om, hur många. Under mätningen som gjordes kring 

föräldrars bristande omsorgsförmåga angav 226 stycken att de inte hade upplevt någon 

av de angivna faktorerna i sin uppväxtmiljö. 117 stycken angav att de hade haft en av de 

angivna faktorerna i sin uppväxtmiljö. 71 stycken angav att de hade haft två av de 

angivna faktorerna i sin uppväxtmiljö. Och 51 stycken angav att de upplevt alla tre av 

de angivna faktorerna i sin uppväxtmiljö. 176 stycken svarade inte alls på den ställda 

frågan (Se figur 4). 

Tabell 5 Vilken primärdrog respondenterna har haft beroende på i fall de har upplevt bristande 

omsorgsförmåga hos föräldern i uppväxtmiljön eller inte (n=465). 

 Föräldrars bristande omsorgsförmåga Total 

Ingen 

faktor 

En 

faktor 

Två 

faktorer 

Tre 

faktorer 

Primdrog Alk N 60 28 15 14 117 

% 27% 24% 21% 28% 25% 

Nark N 162 87 55 36 340 

% 72% 74% 78% 71% 73% 

Övrigt N 4 2 1 1 8 

% 2% 2% 1% 2% 2% 

Total N 226 117 71 51 465 

% 100% 100% 100% 100% 100

% 

Ytterligare ett index skapades under studiens gång där svarsalternativen till primärdrog 

summerades till alkohol, narkotika och övrigt. De droger som ingick i kategorin narkotika 

var: hasch/marijuana, amfetamin, kokain samt LSD. De droger som ingick i kategorin 

övrigt var lösningsmedel och bensodiazepiner. Denna förenkling gjordes för att det inte 

fanns tillräckligt med data i de olika svarsalternativen och för att det skulle kunna göras en 

beräkning med Chi2 –test och Spearmans Rho.  I ovanstående tabell undersöktes om det 

fanns ett samband mellan föräldraras bristande omsorgsförmåga och respondentens 

primärdrog. Det som stod i fokus i denna tabell var i fall respondenternas uppväxtmiljö 

hade en inverkan på vilken drog som var respondentens primärdrog. I denna tabell var 

föräldrars bristande omsorgsförmåga den oberoende variabeln och primärdrog var den 

beroende variabeln. Utifrån studiens urvalsgrupp har 465 respondenter tagit del av och 

besvarat denna fråga. Genom ett Chi 2- test visade det sig att det inte fanns något signifikant 

samband mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och val av drog. P- värdet i denna 

undersökning visade 0,978 (Se tabell 5). 
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Tabell 6 Om respondenten haft kontakt med polisen för brott den varit inblandad i eller misstänkt för och 

sambandet med föräldrars bristande omsorgsförmåga (n=456). 

 Föräldrars bristande omsorgsförmåga Total 

Ingen 

faktor 

En 

faktor 

Två 

faktorer 

Tre 

faktorer 

Kontakt med 

polis, misstänkt 

eller inbland. i? 

Nej N 65 38 16 11 130 

%  30% 33% 23% 22% 29% 

Ja N 154 79 55 38 326 

%  70% 68% 78% 78% 72% 

Total N 219 117 71 49 456 

%  100% 100% 100% 100% 100% 

I ovanstående tabell gjordes en undersökning där man tittade på om det fanns ett samband 

mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och om respondenten haft kontakt med polisen 

för brott den varit iblandad i eller misstänkt för.  Att ha vuxit upp med en förälder med 

psykisk ohälsa, att föräldern har missbrukat alkohol och/eller droger samt att 

misshandel/våld har förekommit från förälderns sida visade sig i resultatet inte ha någon 

inverkan på i fall respondenten haft kontakt med polisen för brott den varit inblandad i eller 

missförtänkt för eller inte. Chi 2 testet visade att det inte fanns något samband mellan dessa 

variabler då P-värdet visade 0,365 (Se tabell 6). 
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Tabell 7 Om respondenten blivit dömd för något/några brott och om det finns ett samband med föräldrars 

bristande omsorgsförmåga (n=436). 

 

I tabellen ovanför jämfördes sambandet mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga 

och om respondenten blivit dömd för något/några brott.  Att ha vuxit upp med en 

förälder med psykisk ohälsa, att föräldern har missbrukat alkohol och/eller droger samt 

att misshandel/våld har förekommit från förälderns sida visade sig i resultatet inte ha 

någon inverkan på i fall respondenten blivit dömd för något/några brott. I Chi 2-testet 

visade det sig att P-värdet låg på 0,453 (Se tabell 7). 

Föräldrars bristande omsorgsförmåga- Frekvens av primärdrog de 
senaste 30 dagarna. 

Sambandet mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och frekvens av primärdrog de 

senaste 30 dagarna undersöktes med Spearman´s Rho. Den visade att det fanns ett 

positivt samband mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och hur ofta 

respondenten brukat sin primärdrog under de senaste 30 dagarna. Vilket innebar att ju 

fler av faktorerna av föräldrars bristande omsorgsförmåga desto högre frekvens av 

droganvändning under en 30 dagars period. Korrelationskoefficienten visar 0,167 vilket 

är över 0 och innebär att det då finns ett samband. Korrelationen är signifikant om 

värdet visar 0,01 vilket innebär att detta värde visar på ett samband men icke ett starkt 

sådant.  

Föräldrars bristande omsorgsförmåga- Frekvens av primärdrog de 
senaste 6 månaderna. 

Sambandet mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och frekvens av primärdrog de 

senaste 6 månaderna undersöktes med Spearman´s Rho. Den visade ett positivt 

samband då korrelationskoefficienten visade 0,289 vilket var över 0 som innebär att det 

finns ett samband, men dock svagt. Frekvens av primärdrog visade sig här inte vara 

beroende av om det förekommit bristande omsorg i respondenternas uppväxt.  

 Föräldrars bristande omsorgsförmåga Total 

Ingen 

faktor 

En faktor Två faktorer Tre faktorer 

Blivit dömd 

för 

något/några 

brott? 

Nej N 151 76 41 31 299 

% 72% 68% 61% 67% 69% 

Ja N 60 36 26 15 137 

% 28% 32% 39% 33% 31% 

Total N 211 112 67 46 436 

% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Föräldrars bristande omsorgsförmåga- Kontakt med polis, hur många 
gånger. 

Sambandet mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och om de haft kontakt med 

polisen och antal gånger undersöktes med Spearman´s Rho. Det fanns ett positivt 

samband mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och ifall respondenterna haft 

kontakt med polisen och vid hur många tillfällen. Korrelationskoefficienten visar 0,168 

vilket är över 0 och innebär att det fanns ett svagt samband. Ju fler av faktorerna av 

föräldrars bristande omsorgsförmåga desto troligare var det att respondenten haft 

kontakt med polisen. Detta gällde även det antal tillfällen respondenten haft kontakt 

med polisen.  

Sammanfattning av resultat 

Hypotesen blev styrkt till viss del genom resultatet i vår urvalsgrupp. Det som framkom 

under denna studie är att föräldrars bristande omsorgsförmåga spelade in till viss del när 

det kom till droganvändning samt kriminalitet. Där vi kunde se ett samband var mellan 

föräldrars bristande omsorgsförmåga och om respondenten haft kontakt med polisen 

och i så fall hur många gånger. Det visade även ett samband mellan föräldrars bristande 

omsorgsförmåga och frekvens av primärdrog de senaste 30 dagarna samt frekvens av 

primärdrog de senaste 6 månaderna. Det som inte stämde med vår hypotes var frågorna 

som rörde sambandet mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och om den unge 

varit i kontakt med polisen för brott den varit inblandad i eller misstänkt för. Valet av 

primärdrog visade sig inte heller ha något samband med föräldrars bristande 

omsorgsförmåga samt inte heller om den unge blivit dömd för något brott. 

 

DISKUSSION 
I denna del av studien kommer vi ta upp och föra en diskussion kring hur vi som 

författare har gått tillväga för att styrka vår hypotes samt hur vi har kommit fram till det 

resultat som står i centrum för denna studie. Vi kommer även ta upp vad som har varit 

positivt och vad som har varit underlättande för oss under denna arbetsprocess, men 

också det som varit mindre bra och saker som borde ha gjorts annorlunda. 

Diskussionsdelen inleds med metoddiskussion och därefter presenteras 

resultatdiskussionen. 

Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att belysa och se ifall det fanns ett samband mellan föräldrars 

bristande omsorgsförmåga, droger samt kriminalitet. Denna kvantitativa studie inleddes 

med insamling av data som var inskrivningsformulär från Ung-DOK. Vi valde ut 

fokusområden i formuläret som passade vår hypotes och därfter skickades vårt material 

till oss via en SPSS-fil som institutionen för pedagogik tillhandahöll. Från allra första 

början la vi ner mycket tid genom att läsa litteratur, göra oss bekanta med programmet 

och att framförallt förstå vårt nya arbetsredskap. Efter denna inledande process började 

vi med att strukturera upp alla svarsalternativ i SPSS-programmet, döpte om dem från 

ord till siffror och därefter summerade och kategoriserade vi de variabler som var i 

behov av det. Varför vi kategoriserade variablerna där behovet fanns var för att det inte 
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fanns tillräckligt mycket data inom vissa områden vilket innebar att datan inte gick att 

räkna på. Ett av de index som skapades under studien var en sammanslagning av: Har 

det förekommit psykisk ohälsa, våld/misshandel eller missbruk i din uppväxtmiljö. 

Denna sammanslagning skapade sedan begreppet föräldrars bristande omsorgsförmåga.  

Därefter påbörjade vi en univariat analys där vi tittade på varje fokusområde var för sig 

och på vilka variabler som stod i centrum för vår studie. I detta skede av studien 

sorterade vi bort mycket av det material vi hade fått ta del av.  

Vi har läst om statistikprogrammet SPSS i Djurfeldt (2003). Som Bryman (2008) 

nämner är det en fördel att göra en sekundäranalys som vi gjort. Dock nämner Bryman 

(2008) nackdelen med att ta del av andra forskares data som kan vara tidskrävande, 

vilket vi kände av. Till vår fördel var att vi fick ta del av ungDOK- formulär som i 

förväg var ifyllda vilket besparade oss mycket tid i början av denna process. 

 

Mätningsvaliditeten i vår studie är god då begreppet vi valde att döpa till föräldrars 

bristande omsorgsförmåga handlade om tre olika faktorer och huruvida de var 

representativa för studiens syfte. Däremot kände vi att begreppet föräldrars bristande 

omsorgsförmåga innefattade mer än bara de faktorer vi nämner ovan. Som förälder kan 

man brista på fler sätt än de tre faktorer som varit centrala i vår studie och som vår 

studie tar upp kan det handla om en kombination av risk och skyddsfaktorer. Därför 

skulle vi kunnat ha haft en hypotes som löd: Det finns ett samband mellan att ha växt 

upp med föräldrar med drogproblem, psykisk ohälsa och/eller misshandel och huruvida 

man som ungdomar påverkas av detta och själv börjar ta droger.  

På så sätt hade vi preciserat oss eftersom vi då hade valt att kalla studien för det vi valde 

att undersöka. Om tid hade funnits hade det varit väldigt intressant att ta med 

ungdomarnas boendesituation, alltså vem de vuxit upp med under olika åldrar i livet. I 

de fall då ungdomen vuxit upp med enbart sin mor eller enbart sin far, hos släkting eller 

till exempel varit placerade i HVB hem tidigt och senare vidare placerats via lvu, hade 

det kunnat påverka resultatet. Man skulle även kunna titta på ungdomens huvudsakliga 

försörjning, huruvida de levt på socialbidrag eller rent av försörjt sig tidigt genom 

kriminalitet. Genom studiens index som var en sammanslagning av psykisk ohälsa, 

missbruk och våld/misshandel i hemmet begränsade studiens utfall då vi av 

tidsbegränsning valde att titta på enbart sambandet mellan vårt index och drogmissbruk 

samt kriminalitet.  

Den interna validiteten i vår studie var god då den oberoende variabeln kunde påverka 

den beroende men inte tvärtom.  

Resultatdiskussion 

Ett barn som vuxit upp med föräldrar med bristande omsorgsförmåga kan exempelvis 

ha fått dölja sina känslor på grund av att föräldrarna inte kunnat prioritera barnets behov 

framför sina egna. På grund av att föräldern haft ett nyckfullt beteende kan resultatet bli 

att barnet har med sig en känsla av att människor inte är att lita på och att barnet på 

grund av det måste hitta sina egna vägar för att klara av svåra situationer. Detta kan leda 

till att barnet inte blir tillräckligt rustad för ett normalt socialt liv. En konsekvens av 

detta kan vara att barnet börjar använda droger som en strategi för att döva sina 

obearbetade känslor. Detta tas upp av Gemeinhardt, Küstner, Eckert, Schindler, 

Thomasius, Petersen och Sack (2005) som i studier har hittat en koppling mellan 

missbruksproblematik och föräldrars bristande omsorgsförmåga.  
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En teori kan även vara att de här ungdomarna kompenserar sitt psykiskt dåliga mående 

genom självmedicinering. Ett psykiskt dåligt mående kan vara en konsekvens av att ha 

vuxit upp med föräldrar med bristande omsorgsförmåga. Mikulincer och Shaver (2007) 

visar ingående 200 studier som gjorts att det finns ett samband mellan psykiska 

sjukdomar och föräldrars bristande omsorgsförmåga. Vårt resultat visar att det finns ett 

samband mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och en hög frekvens av dagligt 

bruk av droger de senaste 30 dagarna. Det visar även på ett samband när det kommer till 

frekvens av primärdrog de senaste 6 månaderna, dock inte lika starkt samband. Även 

Gemeinhardt, Küstner, Eckert, Schindler, Thomasius, Petersen och Sack (2005) menar 

att missbruksproblem kan kopplas samman med föräldrars bristande omsorgsförmåga.  

Vidare visade resultatet att det även fanns ett samband mellan föräldrars bristande 

omsorgsförmåga och ungdomens kontakt med polis och i så fall hur många gånger. En 

undersökning som Brottsförebyggandet rådet (Brå) gjorde på flickor och pojkar i 

niondeklass undersökte förekomsten av brottslighet och annat problembeteende. I denna 

undersökning framkom det att de ungdomar som hade haft ett kriminellt beteende och 

begått brott vid ett flertal tillfällen också, i de flesta fall, både haft problem i skola och i 

hemmet. Den parallell vi kan dra från vårt resultat är att det som framgick i Brå:s 

undersökning om att ungdomars kriminella beteende kan kopplas samman med problem 

i hemmet och styrker därmed vår hypotes.  Ju fler av faktorerna av föräldrars bristande 

omsorgsförmåga desto troligare var det att respondenten haft kontakt med polisen. 

 

Har man som ungdom vuxit upp med en förälder som haft en psykisk sjukdom, där 

våld/misshandel eller där missbruk har förekommit i ungdomens uppväxtmiljö kan det 

tänkas bli problematiskt för den unge. Broberg (2000) tolkar Bowlby som menade att 

föräldern stundtals kan vara en väldigt bra förälder när den har en drogfri period 

exempelvis, men då baseras det inte på barnets behov eller önskemål utan baseras på 

vad föräldern vill och vilket mående föräldern har för stunden. Detta tänker vi kan leda 

till att den unge i hög grad tvivlar på sig själv och sina förmågor och konsekvensen 

tänker vi kan leda till ett problembeteende där den unge söker uppmärksamhet och 

bekräftelse i form av att begå brott som den sedan kan skryta om. Detta kan tänkas 

skänka den unge bekräftelse, makt och status inom kompisgruppen. Stattin och 

Magnusson (1996) påpekar att det är viktigt med en ökad förståelse för vad som ligger 

bakom att den unge utvecklar ett kriminellt beteende eller inte. Vidare menar Stattin och 

Magnusson (1996) att vad som ligger till grund för att en individ utvecklar ett kriminellt 

beteende eller inte har att göra med vad den unge har haft runtomkring sig i sin uppväxt 

och att de med tidigt uppvisat normbrytande beteende i barndomen utsätter sig utöver 

kriminellt beteende för problem med missbruk och att hamna i en socialt nedsatt 

situation i samhället. 

Andershed, et al. (2010) menar på att ju fler skyddsfaktorer som finns kring en individ 

desto större är chansen att individen inte utvecklar drogmissbruk eller bryter mot lagen. 

Som vi tidigare har tagit upp kan riskfaktorer inom familjen, skola och vänskapskretsen 

som kan finnas runt en individ leda till ett problembeteende som senare kan leda till 

kriminalitet. Där kommer vikten av att ha trygghet och omsorg inom familjen in och att 

skolan, kompisar och miljön i övrigt där den unge befinner sig istället ska hjälpa den 

unge i form av skyddsfaktorer. Vidare menar Andershed, et al. 2010) att tidigare 

forskning har visat att individens egenskaper i kombination med individens sociala 

nätverk/system kan förutbestämma ett kriminellt beteende. I vårt resultat kunde inte 
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detta styrkas då vårt chi 2 test inte visade att det fanns ett signifikant samband mellan 

föräldrars bristande omsorgsförmåga och om den unge varit i kontakt med polis (för 

brott den varit misstänkt för eller inblandad i) eller hur många gånger.  Vår tolkning av 

detta är att det kan vara så här i vår urvalsgrupp men det behöver inte utesluta att det 

finns ett samband mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och ungdomars kontakt 

med rättsväsendet i den övriga populationen.  

Intressant är att utifrån vårt resultat när man går in och tittar på en variabel åt gången 

visar det sig att de ungdomar som svarat ja på frågan om de haft kontakt med polis (för 

brott de varit inblandade i eller misstänkta för) och som har angett att de har upplevt alla 

tre faktorer av föräldrars bristande omsorgsförmåga är 38 stycken (78%). Jämförs detta 

med de som svarat nej som inte haft någon kontakt med polis (i brott som de varit 

inblandad i eller misstänkt för) men som även de har upplevt föräldrars bristande 

omsorgsförmåga får man fram att det är 11 stycken (22%).  Vidare kunde vi utläsa i 

resultatet att det var 154 stycken (70%) som varit i kontakt med polis men ej upplevt 

bristande omsorgsförmåga medan 65 stycken (30%) inte heller hade upplevt föräldrars 

bristande omsorgsförmåga eller varit i kontakt med polis (för brott den varit inblandad i 

eller misstänkt för). Vi tänker att detta kan bero på att respondenterna i vår urvalsgrupp 

inte velat svara på vissa frågor, till exempel vilken uppväxt de har haft eller att vår 

hypotes inte kan styrkas i just vår urvalsgrupp. 

Slutsatser/implikationer …. 

De slutsatser som kan dras utifrån de resultat som framkommit är att ha vuxit upp med 

föräldrar som missbrukat, där våld/misshandel har förekommit, att föräldern har mått 

dåligt psykiskt eller att ungdomen varit med om alla tre ovanstående faktorer kan ha en 

påverkan när kommer till droganvändning samt kriminalitet. 

Vår studie skulle kunna vara utgångspunkt inför framtida forskning där könsskillnader 

och debutålder skulle kunna vara av intresse. Ett byte av urvalsgrupp skulle kunna visa 

helt andra resultat jämfört med de resultat vi har kommit fram till i vår studie och därför 

vore det intressant att forska vidare i denna fråga med en ny urvalsgrupp. Vidare 

forskning kring en ungdoms uppväxt och dess risk- och skyddsfaktorer anser vi är ett 

viktigt kunskapsområde som kan lyftas fram i framtida forskning. Det är betydelsefullt 

att finna dessa barn i ett tidigt stadie och med förebyggande insatser försöka förhindra 

att de börjar använda droger samt tar till ett kriminellt beteende i ungdomen. Exempel 

på insatser skulle kunna vara att lärarna i skolan uppmärksammar elever med ett 

normbrytande beteende och försöker hjälpa och stötta dem istället för att anse att de är 

störande och jobbiga. Att de här unga som behöver hjälp blir sedda i form av mer 

riktade insatser både i skola och på fritiden, eventuellt i form av en stödperson som den 

unge kan göra sunda och roliga aktiviter med på fritiden istället för att söka sig till “fel” 

umgänge. 
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BILAGA 

UngDOK 2011 Inskrivning 
 

Intervjuinformation 

 

1. Individkod:________ 2. Vårdtillfälle:____ 3. Inskrivningsdatum:________

  

(Födelseår, -dag och initialer)  

   

4. Datum för ifyllande av formulär:________ 5. Löpnummer:________ 6. Intervjuare:________

  

 

A - Administrativa uppgifter  

 

A1. Ip:s hemkommun:________ A2. Om stadsdel:________ A3. Formuläret besvarat 

genom:________ 

 (Ange kommunnummer)      1=Personlig 

intervju 

     
 2=Telefonintervju 

    

 3=Aktmaterial 

       
  

B - Sociodemografisk information                                              

                   

B1. Kön:______  B2. Ålder:______ B3. Födelseland  

                   1=Man  2=Kvinna   a Intervjuperson:______ 

      b Förälder 1:______
   

B4. Är du adopterad?______   c Förälder 2:______ 

                                                0=Nej  1=Ja                                                  

 

C - Behandlingskontakt 

 

C1. Har du tidigare haft kontakt med vår enhet?______ 

                                                                                                         0=Nej  1=Ja 
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C2. Vem är den främsta                 C3. Hur fick du information 

       initiativtagaren till kontakten?______                      om verksamheten?______ 

1=Eget initiativ 6=Sjukvård                                      1=Internet 5=Skola 

2=Familj   7=Polis     2=Familj 6=Sjukvård 

3=Vänner  8=Kriminalvård     3=Vänner             7=Polis            

4=Socialtjänst           9=Annan initiativtagare    4=Socialtjänst 8=Annat sätt:   

5=Skola                   

 

Har du en pågående kontakt med? 

C4. Socialtjänsten:______ C5. BUP/Psykiatrin:______ C6. Kriminalvården:______ 

                                    0=Nej  1=Ja                                                   0=Nej  1=Ja                                       0=Nej  1=Ja 

  

D - Skattning av livssituation  

 

D1. Hur har du det med din familj och andra nära relationer?______ 

                                                                            

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra   

 

D2. Hur har du det med nära vänner och kompisar?______ 

                                                                            

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra   

 

D3. Hur har du det med din skol- arbetssituation?______ 

                                                                            

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra   

 

D4. Hur är livet i allmänhet?______ 

                                                                            

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra   

 

 

 

 

 

 

E - Sysselsättning 

 

Vilken har varit din huvudsakliga sysselsättning? 

 

1=Grundskola            5=Praktik 

2=Gymnasieskola           6=Arbetslös 

3=Eftergymnasial           7=Saknar sysselsättning  

utbildning/högskola        8=Annan sysselsättning 

4=Arbete         
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E1. De senaste 30 dagarna:______ 

E2. Om annan sysselsättning:______ 

E3. De senaste 6 månaderna:______ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

H - Boende  

Vilken har din huvudsakliga boendeform varit?             

 

H1b. De senaste 30 dagarna:______ 

H2. Om annan boendeform:______ 

H1a. De senaste 6 månaderna:______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I - Alkohol/droger/tobak 

 

                                 Frekvens        Frekvens 

 I1. Droger              Intag-       senaste          senaste       Debut       

                           Drog         ningssätt    30 dagar       6 mån         ålder  

 Primär drog     ____         ____          ____          ____         ____   

1=Egen bostad 

2=Andra hand/inneboende/studentbostad 

3=Försöks/träningslägenhet 

4=Institution 

5=Familjehem 

6=Fängelse/häkte 

7=Hotell 

8=Hos föräldrar 

9=Hos släktingar 

10=Bostadslös 

11=Annan boendeform 

F - Utbildning  

 

F1. Vilken är din högsta 

      fullföljda utbildningsnivå?______ 

 

    1= Ej fullföljd grundskola 

    2= Fullföljd grundskola 

    3= Fullföljt gymnasium    

    4= Fullföljt eftergymnasial utbildning/högskola                                           

G - Försörjning  

 

Vilken har varit din huvudsakliga  

försörjning? 

 

G1a. De senaste 30 dagarna:______ 

G2 Om annan försörjning:______ 

G1b. De senaste 6 månaderna:_____ 

 

1=Lön                   

2=A-kassa            
3=Ersättning från 

Försäkringskassan                 

4=Försörjningsstöd     

5=Studiemedel 

6=Försörjd av förälder 

/anhörig 

7=Kriminalitet       

8=Annan försörjning 

Droglista 

 

1=Alkohol      10=GHB 

2=Hasch/marijuana   11=Crack       

3=Amfetamin           12=Sniffning/lösningsmedel 

4=Kokain             13=Bensodiazepiner  

5=Ecstasy           14=Andra dämpande medel 

6=LSD                   15=Anabola/androgena 

7=Heroin                  steroider 

8=Metadon       16=Andra medel (ange nedan): 

9=Subutex   
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 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____   

 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____  

 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____   

 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____   

 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____ 

 Annan drog     ____         ____          ____          ____         ____  

 

I6. När var du berusad av alkohol första gången?______år 

  

I7. Hur ofta dricker du dig berusad?______(Frekvenskod) 

 

I8. När rökte eller snusade du första gången?______år 

 

I9. Röker eller snusar du regelbundet?______ 

                                          0=Nej  1= Ja  

                   

I10. Har du någon gång injicerat narkotika?______ 

 

1=Någon gång i livet men inte för närvarande (under de senaste 30 dagarna) 

2=Injicerar för närvarande 

3=Aldrig 

                                             

 

 

 

 

 

 J - Behandlingshistoria 

 

 J 1 Har du tidigare vårdats…                      Avgiftning (dygnsvård) Öppenvård Slutenvård 

 

                               0=Nej  1=Ja              0=Nej  1=Ja  0=Nej  1=Ja     0=Nej  1=Ja           
           

 1. För narkotikaproblem                           ______                   ______               ______       ______ 

 2. För alkoholproblem          ______                   ______     ______       ______ 

 3. Enligt LVU            ______    

 4. Enligt LVM           ______  

 5. Frivillig psykiatrisk vård/BUP               ______                              ______              ______          

 6. Tvångsvård enligt LPT                           ______ 

  

Frekvenskod  Intagningssätt 
 

0=Ej bruk  1=Oralt 

1=Enstaka tillfälle 2=Nasalt 

2=1 dag/vecka eller mindre 3=Rökning 

3=2-3 dagar/vecka 4=Intravenös  

4=4-6 dagar/vecka  injektion 

5=Dagligen  
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 K - Kriminalitet 

 

 K1. Har du någon gång haft kontakt med polisen? ______        K2. Om ja, hur många 

gånger?______ 

 (för brott du varit inblandad i eller misstänkts för)    0=Nej  1=Ja                               1=1 gång   2=2-3 gånger   3=4 gånger 

eller fler 

 

 K3. Har du blivit dömd för något brott?______                                                         K4. Har du någon gång blivit     

_____ 

                                                                0=Nej    1=Ja                                   utsatt för något brott?        0=Nej    

1=Ja 
                              

 

L - Utsatt för våld 
 

 

 

 

L1. Har du någon gång 

      varit utsatt för…?          1. Fysiskt våld     ___          2. Psykiskt våld    ___          3. Sexuellt våld    

___ 

                                                                                             0=Nej  1=Ja                                            0=Nej  1=Ja                                           

0=Nej  1=Ja  

 

M - Uppväxt och uppväxtmiljö 

            

 M1. Med vem eller vilka har du främst vuxit          

       upp, dvs bott hos, upp till 18 års ålder:                                                  

                                                                                                                    

                                1. 0-2 år: ____                                        

                                                                                                                                                                                                               

                               2. 3-6 år: ___                 

           

                           3. 7-9 år: ___  

                                                                                           

                          4. 10-12 år: ___                  

                    

                                                     5. 13-15 år: ___ 

  

                          6. 16-18 år: ___ 

  

1=Båda föräld./adoptivf. 

2=En förälder 

3=Förälder med sambo 

4=Syskon 

5=Släktingar 

6=Familjehem/fosterhem 

7=Institution/beh.hem 

8=Annan  

Om annan, vem/vilka: 

________________ 

                    

                    0=Nej  1=Ja 

 

M3. Förekom det missbruk i din 

        uppväxtmiljö?                                  ____ 

 

M4. Förekom det psykiska problem                        

        i din uppväxtmiljö?                          ____ 

  

M5. Förekom det våld i din 

        uppväxtmiljö?                   ____
  

M6. Har dina föräldrar separerat?           ____ 

    

M7. Lever din mamma?                          ____ 

 

M8. Lever din pappa?                    ____ 
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M2. Har du någon gång varit placerad            ___ 

      i familjehem eller på institution?        0=Nej    1=Ja     
 

 

 

 

N - Familj och Umgänge 

       

N1. Vilka personer är ett stöd för dig?     0=Nej    1=Ja 

    

 1. Mor  ____       2. Far ____           3. Styvföräldrar ____          4. Syskon ____          5. Partner ____

    

 6. Annan nära släkting ____           7. Nära vänner ____           8. Andra personer 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O - Skattning av hälsa 
 

 

O1. Hur bedömer du din fysiska hälsa?______ 

       

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra 

 

O2. Hur bedömer du din psykiska hälsa?______ 

    

1=Mycket dåligt, 2=Dåligt, 3=Ganska bra, 4=Bra, 5=Mycket bra 
           

 

P - Psykisk hälsa                    

    

 P1. Har du någonsin under en period av                                 

        en vecka eller längre/de senaste 30 dagarna…?          
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                                      (a)        (b)            (a)        

(b)      

                                              någonsin    senaste                                                                         någonsin    

senaste 

                                                                                                              30 dgr                                                                                                         

30 dgr 
                                  

 1. Haft problem med din sömn                ___     ___ 7. Försökt begå självmord           ___     

___                                          

 

 2. Upplevt allvarlig depression                   ___     ___        8. Haft hallucinationer        ___     

___ 

                     

 3. Upplevt allvarlig oro eller spänning       ___     ___         9. Tagit receptbelagd medicin för 

                                                                                                          något psykiatriskt problem       ___    

___ 

 4. Haft problem med att förstå,   

     koncentrera dig eller minnas                   ___    ___ 10. Haft anorexi, bulimi eller andra 

                                  ätstörningar         ___    

___ 

 5. Upplevt svårighet att kontrollera                                      

     våldsamt beteende                                   ___     ___           11. Allvarligt skadat dig själv        ___     

___ 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                0=Nej  

1=Ja 

 6. Upplevt allvarliga självmordstankar        ___    ___ 
  

                                                                                                   0=Nej  1=Ja                                                                                                   

 

P2. Hur många gånger har du gjort självmordsförsök?______  

  

 

[Version 2012-06-19] 

 

 
Skuggade rutor = Långformulär. Används vid tre besök eller fler. 

Generella svarskoder: N = Ej relevant, X = Klienten kan ej svara, V = Vet ej, Z = Frågan ej ställd 
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