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Syftet med studien var att med hjälp av UngDOK:s 
inskrivningsformulär beskriva och analysera om det föreligger 
någon skillnad mellan flickor, som påbörjar behandling för 
missbruksproblem, beroende på om de blivit utsatta för sexuella 
övergrepp eller inte. Vår frågeställning var: Vilka skillnader råder 
mellan de flickor som varit utsatta för sexuella övergrepp gentemot 
de som ej utsatts, avseende missbruk, psykisk ohälsa samt 
sysselsättning, och som påbörjar behandling för 
missbruksproblem? Tvärsnittsstudien baserades på sekundärdata 
från UngDOK:s inskrivningsformulär. Resultatet visade att de 
flesta signifikanta skillnader mellan grupperna föreligger gällande 
dess psykiska ohälsa. Mindre skillnader förekommer beträffande 
ett flertal faktorer, bland annat förmågan att kontrollera våldsamt 
beteende, högsta fullföljda utbildningsnivå samt primärdrog. 
Slutsatsen som drogs utifrån studiens resultat var att sexuellt 
utsatta flickor har sämre psykisk hälsa och allvarligare missbruk, 
dock ej lägre sysselsättning än de ej utsatta. 
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INTRODUKTION 
Forskning visar att sexuella övergrepp vanligtvis resulterar i efterföljande problem av 
olika slag. Forskning visar även att det finns ett samband mellan sexuella övergrepp i 
barndomen och utvecklandet av destruktiva beteenden senare i livet. De destruktiva 
beteenden som kan uppkomma på grund av sexuella övergrepp är bland annat 
depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), alkohol- och drogmissbruk samt 
självskadebeteende (Jonas m.fl., 2011, Weierich & Nock, 2007). Currie och Wisdom 
(2010) påvisar i sin studie att individer som blivit utsatta för sexuella övergrepp har en 
sämre levnadsstandard. Det är därmed av stor betydelse att vid behandling beröra 
samtliga problemområden, såsom missbruk, psykisk/fysisk ohälsa, sysselsättning samt 
ekonomi. 

I denna studie undersöks, med hjälp av UngDOK:s inskrivningsformulär, om det 
föreligger någon skillnad mellan flickor, som påbörjar behandling för 
missbruksproblem, beroende på om de blivit utsatta för sexuella övergrepp eller ej vad 
gäller missbruk, psykisk ohälsa samt sysselsättning. Detta anses vara av stor betydelse 
att ha kunskap om i vårt kommande arbete som behandlingspedagog eftersom sexuella 
övergrepp kan vara en av de bakomliggande orsakerna till att flickor hamnar i en 
problematisk situation. Eftersom sexuella övergrepp kan föregå exempelvis missbruk är 
det betydande att man som behandlingspedagog erbjuder en annan form av stöd än 
endast behandling av missbruket. Detta kan resultera i att flickorna möjligtvis kan 
bearbeta de sexuella övergreppen och därmed även få rätsida på missbruket. 

Bakgrund 
Mörkertal 
Enligt BRÅ (2012) och Justitiedepartementet (2004:I) tillhör sexualbrott de brott där 
mörkertalet är särskilt stort, det vill säga att flertalet brottsoffer avstår från att 
polisanmäla övergreppet. Detta kan, enligt författaren Svedin (2002) och 
Justitiedepartementet (2004:I), bero på att de grövre brotten anmäls i större 
utsträckning, att offret vanligtvis inte anmäler brottet om förövaren är en anhörig eller 
om brottet har begåtts i exempelvis hemmet. Cirka en fjärdedel av samtliga övergrepp 
begås i familjen av en förälder, syskon eller annan släkting/anhörig. Dessa övergrepp 
hör till de övergrepp som den utsatte har svårast att berätta om för omgivningen 
(Socialstyrelsen, 2010).  
Justitiedepartementet (2004:I) skriver att det 2004 inkom 10 400 polisanmälningar 
gällande sexualbrott, varav 25 procent betecknades som våldtäkt. År 2011 inkom det 
cirka 17 000 anmälningar om sexualbrott, där 38 procent var anmälningar av våldtäkt. 
Sexuellt ofredande motsvarade ungefär lika stor del av antalet anmälningar. Det var 
främst yngre kvinnor som hade blivit utsatta och i regel yngre män som dominerade 
bland förövarna (BRÅ, 2012.) Denna ökning bottnar troligen i att de utsatta vågar 
anmäla brottet i större utsträckning än tidigare samt att den verkliga brottsligheten har 
eskalerat (Justitiedepartementet, 2004:I). 
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Definitioner 
Sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp är ett svårdefinierat begrepp, då ett flertal olika definitioner kan 
användas. Den generella beskrivningen av sexuella övergrepp mot barn och tonåringar 
är då förövaren förgriper sig på en minderårig, genom att utföra sexuella handlingar. 
Sexuella övergrepp inbegriper fysisk kontakt, såsom onanering, oralsex, samlag eller att 
gärningsmannen vidrör brösten eller könsorganet/anus. Sexuella övergrepp innefattar 
även icke fysisk kontakt, det vill säga att förövaren blottar sig, använder sig av sexuella 
anspelningar och/eller kommentarer samt uppvisar pornografiskt material (Svedin, 
2002). 

I UngDOK-manualen beskrivs sexuella övergrepp på följande sätt: ”Sexuellt: som 
sexuellt våld/övergrepp räknas inte enbart samlag utan andra former av oönskade och 
påtvingade handlingar av sexuell karaktär” (Anderberg & Dahlberg, 2012). 
Missbruk 

Missbruk enligt DSM IV innebär att ett eller flera av följande kriterier ska vara 
uppfyllda, återkommande eller bestående under en och samma 12-månadersperiod. 

1. Upprepad droganvändning som leder till att individen misslyckas med att 
fullgöra sina skyldigheter i skola, arbete eller hem. Exempel: Trött och 
okoncentrerad på arbetet, dåliga prestationer, upprepad frånvaro från 
arbetet; misskötsamhet eller skolk i skolan; vanskötsel av barn eller 
hushåll. 

2. Upprepad användning av drogen i situationer som medför risk för fysisk 
skada. Exempel: bilkörning; arbete vid maskin. 

3. Upprepade kontakter med rättvisan. Exempel: rattfylleri, störande 
beteende. 

4. Fortsatt användning trots pågående eller återkommande sociala problem. 
(Heilig, 2011, s.31) 

Psykisk ohälsa 

Nedan presenteras Alin Åkerman och Rambergs (2008) definition av psykisk ohälsa:  
Med psykisk ohälsa avses en oförmåga att skapa sammanhang, mening 
och kontroll i vardagslivet och att hantera vardagliga problem och kriser. 
Psykisk ohälsa, som är någonting annat än psykisk sjukdom, kan ge sig 
till känna som nedstämdhet, oro, ångest, relationsproblem och trötthet. 
Ofta medför psykisk ohälsa att man får nedsatt förmåga att fungera i 
vardagen och arbetet och söker kontakt med sjukvården. (Alin Åkerman 
& Ramberg, 2008, s.9)  

Sociodemografiska faktorer 
Resultaten i undersökningen som Jonas m.fl. (2011) använder sig av i sin 
forskningsöversikt har ej påverkats av respondenternas sociodemografiska egenskaper, 
utan sexuella övergrepp i barndomen får samma effekt oavsett etnicitet, utbildningsnivå, 
ekonomi med mera. Ullman m.fl. (2009) visar även i sin longitudinella studie att 
respondenternas sociodemografiska egenskaper inte påverkar resultatet. 
Undersökningen i Jonas m.fl. (2011) översiktsartikel visar dessutom att åldern hos 
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respondenterna inte har någon betydelse för hur starkt sambandet mellan sexuella 
övergrepp i barndomen och utvecklandet av psykiatriska sjukdomar är. 

Sysselsättning 
I Currie och Spatz Widoms (2010) vetenskapliga artikel jämförs, genom en 
longitudinell studie, individer som utsatts för vanvård, misshandel och sexuella 
övergrepp i barndomen gentemot barn som ej utsatts, gällande deras ekonomiska 
situation, utbildning, sysselsättning och tillgångar. Dessa barn följdes sedan upp två 
gånger tills de vid sista uppföljningen var i medelåldern. Resultatet visar att vuxna 
individer med dokumenterad historia av vanvård, misshandel och sexuella övergrepp 
har det sämre ställt beträffande sysselsättning, inkomst, utbildning samt tillgångar. 
Resultatet tyder även på att kvinnor påverkas i högre grad än män. Utsatta kvinnor hade 
en mindre benägenhet att arbeta, äga ett bankkonto, ett hem samt ett fordon i 
förhållande till de ej utsatta kvinnorna. Sammanfattningsvis förefaller det att utsatta 
kvinnors ekonomi är synnerligen drabbad (Currie & Spatz Widom, 2010).  

Alkohol- och droganvändning 
Ullman m.fl. (2009) skriver i en retrospektiv studie att barn som varit utsatta för 
sexuella övergrepp har en större sannolikhet att diagnostiseras med ett drogmissbruk 
senare i livet. Allvarlighetsgraden av utvecklandet av destruktiva beteenden beror, 
enligt Jonas m.fl. (2011), på hur grovt övergreppet är samt hur länge övergreppen 
pågått. 
Sartor m.fl. (2013) har i sin vetenskapliga studie undersökt sambandet mellan sexuella 
övergrepp i barndomen och tidig användning av alkohol, cannabis samt cigaretter. 
Urvalet baseras på 3761 kvinnliga tvillingar i åldrarna 18 till 29 år, som rekryterades 
mellan 1995 och 1999 i USA, där det förekommit sexuella övergrepp i familjen. I 
artikeln skriver Sartor m.fl. (2013) att sexuella övergrepp i barndomen resulterar i en 
förhöjd risk att utveckla bland annat alkoholmissbruk och alkoholberoende samt ett 
cannabisbruk. Resultatet visar även att de flickor som utsatts för sexuella övergrepp i 
barndomen har en lägre debutålder gällande alkoholintag och cannabisanvändning än de 
som ej varit utsatta. Sartor m.fl. (2013) menar dock att det inte endast är det sexuella 
övergreppet som kan ligga till grund för en lägre debutålder beträffande 
droganvändning. Det kan exempelvis bero på att det förekommer konflikter inom 
familjen, att föräldrarna har ett alkoholmissbruk eller att flickorna blivit utsatta för 
fysisk/psykisk misshandel. 

I en studie som baseras på 166 unga flickor, som behandlas för sina brottsliga 
handlingar inom rättsvården vid Oregon State, USA, undersökte Smith och Saldana 
(2013) sambandet mellan sexuella övergrepp i barndomen, misshandel samt andra 
former av barndomstrauma och missbruk i tonåren. Resultatet påvisar att det 
förekommer ett starkt samband mellan sexuella övergrepp i barndomen och 
utvecklandet av missbruk i tonåren, beträffande tobak, alkohol, marijuana samt tyngre 
droger, såsom centralstimulerande medel, opiater, hallucinogener och tyngre läkemedel. 
Av de flickor som studien baseras på har 64 % av dem ett drogbruk. Fördelningen av 
diverse droger är 51 % centralstimulerande medel, 30 % hallucinogener, 21 % opiater, 
15 % läkemedel samt 11 % övriga tyngre droger. Jämfört med tidigare forskning visas 
inget samband mellan fysisk misshandel, diverse sorter av trauman i barndomen och 
drogmissbruk (Smith & Saldana, 2013). 
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I en longitudinell studie som tas upp i Hayatbakhshs m.fl. (2009) artikel undersöktes 
vilka faktorer i ens liv som påverkar utvecklandet av cannabisbruk som ung vuxen. 
Resultatet visar bland annat att sexuella övergrepp i barndomen är starkt förknippat med 
att unga vuxna börjar bruka cannabis. I en tabell som visas i Hayatbakhsh m.fl. (2009) 
artikel framgår det att barn med ångest och/eller depression är mer benägna att bruka 
cannabis än andra barn. De barn som är aggressiva och/eller utförde kriminella 
handlingar har dock en större risk att utveckla Cannabis Use Disorder (CUD). Av de 
respondenter som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen var det ett flertal som vid 
21 års ålder hade utvecklat ett cannabisbruk och många hade även utvecklat CUD 
(Hayatbakhsh m.fl., 2009). Jonas m.fl. (2011) menar dock att kopplingen mellan 
sexuella övergrepp och utvecklandet av ett alkohol- och narkotikamissbruk är den 
svagaste av de destruktiva beteenden som tas upp i deras översiktsartikel. 
Hyman m.fl. (2006) undersökte samband mellan sexuella övergrepp i barndomen och 
debuten samt svårighetsgraden av kokain-, alkohol- och nikotinanvändning hos vuxna. 
Undersökningen består av män och kvinnor som uppfyllde DSM-IV-kriterierna för 
kokainberoende. Resultatet visar att kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp, 
emotionella övergrepp och misshandel har en lägre debutålder och en ökad 
svårighetsgrad gällande alkoholbruk, jämfört med de kvinnor som ej utsatts för detta, 
vilket i sin tur resulterar till en lägre debutålder vid kokainanvändning. I Hyman m.fl. 
(2006) undersökning visas det även att sexuella övergrepp i barndomen är förknippat 
med ett svårare missbruk. Forskarna påvisar att individer som använt lagliga substanser 
för vuxna, i detta fall USA, har en högre risk att bruka olagliga substanser senare i livet. 
Forskarna menar att tidiga insatser kan försena eller hindra tidig alkoholdebut vilket kan 
leda till att risken för allvarligare missbruk minskas. Hyman m.fl. (2006) poängterar att 
sexuella övergrepp i barndomen ej är direkt relaterat till utvecklandet av 
kokainmissbruk utan att det kan vara en bidragande faktor. Boles m.fl. (2005) 
undersökning baseras på totalt 10 010 patienter från 11 olika städer i USA, som var 
inskrivna mellan 1991 och 1993 på 96 olika behandlingsprogram riktat till individer 
med drogmissbruk. I deras vetenskapliga artikel påvisas att individer som utsatts för 
sexuella övergrepp i barndomen har en större risk att diagnostiseras med alkohol- och 
kokainberoende. 

Oviedo-Joekes m.fl. (2011) skriver i sin vetenskapliga artikel att flertalet individer med 
ett opiatberoende har utsatts för emotionella, fysiska eller sexuella övergrepp. Oviedo- 
Joekes m.fl (2011) utgår från en randomiserad kontrollstudie som baseras på män och 
kvinnor från 25 år och uppåt med minst fem års opioidberoende samt daglig injektion 
av opioider. I studien analyserades egenskaper samt resultat av opiatberoende på lång 
sikt hos de individerna med rapporterade fysiska eller sexuella övergrepp. Smith & 
Saldana (2013) skriver även i sin vetenskapliga artikel att det föreligger ett samband 
mellan sexuella övergrepp i barndomen och utvecklandet av opiatmissbruk. 

Andra faktorers relation till sexuella övergrepp  
Jonas m.fl. (2011) påvisar att effekterna av sexuella övergrepp i barndomen skiljer sig 
mellan män och kvinnor. Jonas m.fl. (2011) utgår i sin forskningsöversikt från 
undersökningen Adult Psychiatric Morbidity Survey från 2007, som baseras på 
individer från 16 år och uppåt. I undersökningen visas en sammanställning där 
effekterna på män och kvinnor, som blivit utsatta för samlag mot sin vilja samt sexuella 
övergrepp i allmänhet (ej samlag), jämförs. Kvinnor påverkas betydligt mer i alla 
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former av destruktiva beteenden, förutom när det gäller ätstörningar då männen istället 
är överrepresenterade. Cirka en fjärdedel av de flickor som utsatts för sexualbrott 
utvecklar senare i livet PTSD (Jonas m.fl., 2011). Kvinnor som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp både som barn och vuxen utvecklar fler PTSD-symptom och grövre 
missbruksproblem, än de kvinnor som endast utsatts för sexuella övergrepp i vuxen 
ålder (Ullman m.fl., 2009).  
Jonas m.fl. (2011) och Rogers (2003) skriver att det finns starka belägg för att sexuella 
övergrepp i barndomen resulterar i destruktiva beteenden senare i livet. Jonas m.fl. 
(2011) utgår från undersökningen Adult Pschyhiatric Morbidity Survey för att fastställa 
kvantiteten av kopplingarna mellan sexuella övergrepp på barn och psykiatriska 
sjukdomar. I undersökningen analyserades sex vanliga psykiska sjukdomar (exempelvis 
depression, ångest och schizofreni), alkohol- och drogmissbruk, PTSD, ätstörningar 
samt självmordstankar. Samtliga destruktiva beteenden är starkt associerade med 
sexuella övergrepp i barndomen och dessutom visas en hög förekomst av depression, 
PTSD, personlighetsstörning och självmordstankar, särskilt om individen utsätts för 
samlag mot sin vilja. Jonas m.fl. (2011) menar dock att de psykiatriska följdtillstånden 
är tämligen diffusa. I Ullman m.fl. (2009) longitudinella studie undersöktes effekterna 
av sexuella övergrepp parallellt med destruktiva beteenden, exempelvis PTSD, 
alkoholproblem och narkotikaanvändning, för att se om det fanns ett samband mellan 
dessa. I denna studie påvisas att sexuella övergrepp mot barn och vuxna är relaterat till 
utvecklandet av PTSD. Ullman m.fl. (2009) menar dock att det krävs mer forskning 
gällande sambandet mellan sexuella trakasserier och PTSD samt droganvändning. 
Utsätts individen för icke-samtyckande samlag under 16 års ålder medförs allvarligare 
symtom gällande PTSD och ätstörningar än om personen i fråga är äldre än 16 år (Jonas 
m.fl., 2011). Weierich & Nock (2007) påvisar att det även finns ett signifikant samband 
mellan sexuella övergrepp i barndomen och självskadebeteende. 
En studie som utförts i Sverige, genom ett forskningsprojekt som utvecklats av 
Nationellt centrum för kvinnofrid på Uppsala universitet, undersöktes dels förekomsten 
av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld hos män och kvinnor, dels sambandet mellan 
utsatthet och diverse indikatorer på ohälsa. Studien baseras på 10 000 kvinnor samt 10 
000 män i åldrarna 18 till 74 år, där uppgifterna samlades in våren 2012 med hjälp av 
enkäter och register från hälso- och sjukvård samt socialförsäkringsrättigheter. 
Resultatet visar att nästintill hälften av kvinnorna utsatts för sexuella trakasserier före 
18 års ålder och att mer än var tionde kvinna har blivit utsatt för samlag mot sin vilja 
före 18 års ålder. Två procent hade utsatts för sexuella övergrepp av något slag av en 
familjemedlem och det var lika vanligt förekommande att övergreppet begicks av en 
jämnårig gärningsman som av en vuxen. Mer än 50 % av de som utsatts för sexualbrott 
före 18 års ålder utsattes för detta upprepade gånger. I resultatet framkommer även att 
26 % av kvinnorna som utsatts för sexuella övergrepp före 18 års ålder har indikatorer 
som antyder på en PTSD-problematik. Det förekommer även en hög förekomst av 
depression hos de utsatta kvinnorna (17 %) i jämförelse med de som ej utsatts (9 %). 
Det visas ytterligare ett samband mellan sexuella övergrepp och psykisk ohälsa; 
självskadebeteende. 36 % av de utsatta och 12 % av de ej utsatta uppgav att de någon 
gång skadat sig själva. Gällande en riskkonsumtion av alkohol visar resultatet att 
kvinnor som utsatts för sexualbrott före 18 års ålder har en större risk för att utveckla ett 
riskbruk (26 %) jämfört med de kvinnor som ej utsatts (16 %) (Nationellt centrum för 
kvinnofrid, 2014). 
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I undersökningen som Jonas m.fl. (2011) tar upp i sin översiktsartikel visas ett samband 
mellan sexuella övergrepp i barndomen och utvecklingen av psykiatriska tillstånd som 
identifieras i vuxen ålder. Anledningen till att det visas i vuxen ålder kan bero på 
ständiga påminnelser om de traumatiska upplevelser som man utsattes för som barn. 
Självkänslan, copingförmågan och det psykiska välbefinnandet påverkas negativt av 
sexuella övergrepp, som i sin tur kan leda till utvecklingen av destruktiva beteenden. 

Självmordsbeteende 
I Rogers (2003) forskningsöversikt tas tidigare studier upp som undersökte effekterna 
av sexuella övergrepp i barndomen och efterföljande självmordsbeteende bland 
högskolestudenter och vuxna kvinnor. Dessa studier visar att det finns ett samband 
mellan sexuella övergrepp i barndomen och efterföljande självmordsbeteende och 
därmed var det ett flertal kliniker och forskare som drog slutsatsen att utsättas för 
sexualbrott i barndomen är en stor riskfaktor för efterföljande självmordsbeteende. Det 
finns dock de forskare som ifrågasätter detta samband eftersom de bland annat anser att 
definitionen av sexuella övergrepp är alltför bred och vag. Rogers (2003) menar att det 
är problematiskt att dra slutsatser om sambandet mellan sexuella övergrepp och 
efterföljande självmordsbeteende eftersom det inte finns en samstämmighet mellan 
studierna. Utifrån Rogers (2003) översikt föreslås därför en slutsats att det är för tidigt 
att påstå att sexuella övergrepp i barndomen ökar risken för självmordstankar, 
självmordsförsök samt fullbordade självmord senare i livet. Det behövs därför mer 
forskning som undersöker om sexuella övergrepp i barndomen i sig, eller i samverkan 
med andra faktorer, orsakar efterföljande självmordsbeteende (Rogers, 2003).  
Lin m.fl. (2011) har i sin vetenskapliga artikel undersökt samband mellan sexuella 
övergrepp i barndomen och hälsoriskbeteenden; rökning, berusningsdrickande, 
självmordstankar samt självmordsförsök. Studiens urval baseras på 683 individer i 
åldrarna 8 till 18 år från landsbygden i Kina. Resultatet visar signifikanta samband 
mellan sexuella övergrepp i barndomen och de hälsoriskbeteenden som undersöktes. 
Även Bhatta m.fl. (2014) undersökte sambandet mellan negativa livserfarenheter, såsom 
sexuella övergrepp, och självmordstankar/självmordsförsök. Urvalet består av totalt 
3156 ungdomar som behandlades på ett ungdomsfängelse i USA mellan 2003 och 2007. 
Resultatet påvisar att sexuella övergrepp i barndomen ökar risken för självmordstankar 
och självmordsförsök (Bhatta m.fl., 2014). Cankaya m.fl. (2012) undersökte likaså 
sambandet mellan övergrepp i barndomen och självmordsbeteende. Urvalsgruppen 
består av kvinnor med allvarlig depression som uppgett att de utsatts för sexuella 
övergrepp i barndomen.  Det är dock oklart om samtliga övergrepp leder till en ökad 
risk, därmed undersökte Cankaya m.fl. (2012) vilka faktorer som kan resultera i 
självmordsförsök samt upprepade självmordsförsök hos kvinnor. Studiens resultat visar 
att risken för upprepade självmordsförsök ökar om det sexuella övergreppet hade 
begåtts av en förälder eller föräldrafigur. 

Behandling av sexuella övergrepp 
I en vetenskaplig artikel av Thomson m.fl. (2011) berörs frågor gällande 
behandlingsresultat för sexuellt utnyttjade flickor på ett behandlingshem i New 
England. För att bättre behandlingsresultat ska uppnås visar studien i första hand att 
ungdomen ska vilja tala om det sexuella övergreppet, leva på ett säkert sätt i en 
gruppbostad samt ha en vilja att förändra sitt liv. Behandlingen blir effektivare om 
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ungdomen placeras på ett grupphem som endast riktar sin behandling till sexuellt 
utnyttjade ungdomar. En efterföljande återfallsförebyggande grupp kan hjälpa 
ungdomar att upprätthålla sina framsteg gällande exempelvis missbruk, vilket i sig kan 
resultera i bättre behandlingsresultat. Slutligen är det dessutom viktigt att bevara en 
hemtrevlig och varm miljö på behandlingshemmen för dessa utsatta ungdomar 
(Thomson m.fl., 2011)  
Avinger och Jones (2007) föreslår i sin vetenskapliga artikel ett par riktlinjer som kan 
vara användbara vid behandling av flickor som blivit sexuellt utnyttjade. Det är av stor 
betydelse att behandlingen anpassas efter ungdomens utvecklingsnivå, ålder, intellekt 
samt dess känslomässiga mognad. Terapeuterna bör vara lyhörda för att ungdomen ska 
känna sig delaktig i behandlingen. Det är även betydelsefullt att ej ha blandade 
könsgrupper eftersom ungdomen kan uppleva svårigheter med att dela med sig av sina 
berättelser för det motsatta könet (Avinger & Jones, 2007).  

Missbruks- och beroendevård 
Området gällande ungdomar och missbruk har utvecklats snabbt de sista tjugo åren. 
Numera är forskare ense om att ungdomar med en missbruksproblematik ska ses som ett 
eget kunskapsområde. Detta innebär att ungdomar ej ska betraktas som ”små vuxna” 
eftersom det råder skillnader mellan vuxna och ungdomar när det gäller missbrukets 
konsekvenser, samsjuklighet, missbruks- och familjemönster, förmåga att tillgodogöra 
sig behandling samt den sociala inverkan på individen. Ungdomsgrupper som har en 
ökad risk att utveckla missbruk och/eller beroende har identifierats av epidemiologisk 
forskning. Ungdomarna bör uppmärksammas och screenas för missbruksproblematik, 
vilket kan utföras med dagens standardiserade instrument (Jakobsson m.fl., 2011). 

Jakobsson m.fl. (2011) skriver att det föreligger en etablerad kunskap beträffande 
vetskapen om vilka risk- och skyddsfaktorer som medför att ungdomarna utvecklar samt 
bibehåller missbruket. Det är därmed betydande att vid effektiv behandling rikta 
insatser mot risk- och skyddsfaktorer till ungdomar som har sociala problem, 
exempelvis missbruksproblematik. 
Majoriteten av forskningen som gäller ungdomar och missbruk har handlat om 
familjebaserade ingripanden. I dagsläget riktas interventioner även till diverse 
individuella behandlingar, gruppbehandlingar samt läkemedelsbehandlingar. 
Utvecklingen som skett de senaste åren har bidragit till att effektstudier som utförts har 
en bättre metodologisk kvalité (Jakobsson m.fl., 2011). 

Öppenvården 
Enligt Socialstyrelsen (2006) och Richert (2011) har det skett en markant utbyggnad 
gällande öppna insatser inom barn- och ungdomsvården de senaste 10-15 åren. 
Insatserna är fördelade över ett stort område, alltifrån ett utvecklande av ett 
förebyggande arbete i allmänhet till att bilda alternativ som kan ersätta 
institutionsvården. Det kan idag fastställas att det finns tämligen ansenliga 
öppenvårdsinsatser som är registrerade i kommunernas socialtjänst samt att 
utvecklingen ständigt fortlöper (Socialstyrelsen, 2006). Kommunernas missbrukarvård 
och landstingens beroendevård är numera samgående i somliga orter, vilket innebär att 
verksamheter inom öppenvården idag inbegriper dels behandlingsenheter, dels 
stödenheter. I allmänhet möter och behandlar enheterna ett stort urval beträffande 
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missbruk av olika slag. Förutom missbruket förefinns även ett flertal problem med 
högre eller lägre allvarlighetsgrad. Dessa problem innefattar hälsa, relationer samt 
ekonomi. Några problem som ej är lika frekventa, men som dock har en oroväckande 
stor omfattning, är allvarliga psykiska problem, kriminalitet, bostadslöshet samt 
svårigheter i boendet (Socialstyrelsen, 2008). 

Enskilt samtalsstöd är den vanligast förekommande form av insats till 
familj/vårdnadshavare eller till barn/ungdomar. Därpå följer familjepedagogiska 
insatser i bostaden och kvalificerade kontaktpersoner (Socialstyrelsen, 2006). 

Studiens urvalsgrupp 
Enligt Socialstyrelsen (2013) fastställer i princip samtliga mätinstrument att flickor i 
större utsträckning utsätts för sexualbrott än pojkar, dock är pojkar i högre grad utsatta 
för misshandel. Flertalet forskare, som nämns tidigare i bakgrunden, påvisar ett 
signifikant samband mellan sexuella övergrepp och psykisk ohälsa samt missbruk. 
Eftersom tidigare studier påvisar dessa starka samband samt att flickor är mer utsatta för 
sexualbrott kommer denna studies urvalsgrupp endast baseras på flickor. Då majoriteten 
av tidigare studier, som bakgrunden baseras på, har utförts i andra länder än Sverige är 
det betydande att även undersöka individer i Sverige. De flesta studier baseras även på 
äldre respondenter, jämfört med denna studies urvalsgrupp, där respondenterna är 
mellan 13 och 24 år. Det är därför viktigt att även basera forskning på yngre individer. 

Utifrån vår kunskapsgenomgång har följande hypotes formulerats: Sexuellt utsatta 
flickor har i större grad allvarligare missbruk, sämre psykisk hälsa samt lägre 
sysselsättning än de som ej varit utsatta. 

Syfte och problemformulering 
Syftet med denna studie är att med hjälp av UngDOK:s inskrivningsformulär beskriva 
och analysera vilka skillnader som föreligger mellan flickor som utsatts, respektive inte 
utsatts, för sexuella övergrepp och som påbörjar behandling för missbruksproblem.  
 

• Vilka skillnader råder mellan de flickor som varit utsatta för sexuella övergrepp 
gentemot de som ej utsatts, avseende missbruk, psykisk ohälsa samt 
sysselsättning, och som påbörjar behandling för missbruksproblem? 

METOD  
Metodologiska utgångspunkter 
Positivistisk utgångspunkt 
Studien har en positivistisk vetenskapsteoretisk utgångspunkt vilket enligt Hyldgaard 
(2008) innebär att forskaren vill förklara företeelser jämfört med humanisterna som 
istället vill förstå och tolka. Syftet med arbetet var att finna och beskriva eventuella 
skillnader flickorna emellan. Respondenternas subjektiva åsikter och uppfattningar var 
ej av intresse i denna studie eftersom arbetet är skrivet utifrån ett positivistiskt synsätt. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren bör sträva efter att vara objektiv och 
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osynlig samt att vetenskaplig forskning bör vara värdeneutral. Detta innebär en strävan 
efter ett objektivt förhållningssätt genom att resultatet av det insamlade datamaterialet ej 
ska påverkas av våra förförståelser, värderingar och subjektiva tolkningar. 

Kvantitativ forskningsmetod 
Studien har en kvantitativ ansats, vilket innebär att det insamlade materialet behandlas 
statistiskt; materialet är omfattande, som möjliggör att generella slutsatser kan dras.  
Uppsatsen har en tvärsnittsdesign vilket betyder att insamling av datan sker från flera 
fall vid en specifik tidpunkt. Datan granskas sedan för att finna mönster gällande olika 
typer av samband (Bryman, 2011). Djurfeldt m.fl. (2010) skriver att man genom denna 
design inte kan göra sig underrättad om situationen före eller efter tidpunkten då 
mätningen utfördes. 

Denna uppsats är en undersökning som baseras på sekundärdata, av UngDOK:s 
inskrivningsformulär, vilket enligt Bryman (2011) innebär att materialet är insamlat av 
andra forskare. Bryman (2011) menar att det finns fördelar, främst för studenter, att 
använda sig av sekundärdata då den avsatta tiden till genomförandet av studien är 
begränsad. Detta bidrar även till att mer tid kan avsättas till att analysera och tolka 
informationen eftersom ingen tid begagnas för insamling av materialet. Bryman (2011) 
skriver dock att det föreligger särskilda begränsningar gällande utförandet av en 
sekundäranalys. Om materialet samlas in på egen hand medför detta att vetskapen om 
dess struktur och innehåll är bättre än om insamlingen skett av en annan forskare. Om 
insamlingen ej skett på egen hand krävs även avsevärd tid för att bekanta sig med 
materialet då det nödgas kännedom om variablerna. En annan positiv aspekt vad gäller 
sekundäranalys är att materialet som används är, flertalet av gångerna, av mycket god 
kvalitet. Det är dock viktigt att vara medveten om att problem kan skapas vid 
hanteringen av data då den åtskilliga gånger är omfattande (Bryman, 2011).  

Planering och genomförande 
Litteraturgenomgång 
Bakgrundsmaterialet till denna studie består av vetenskapliga artiklar som sökts fram 
genom Linnéuniversitetets databas Academic Search Elite. Underlaget utgörs även av 
diverse rapporter samt material från vår tidigare skrivna b-uppsats. De sökord som 
användes för att få fram vetenskapliga artiklar på Academic Search Elite var: sexual 
abuse, girl, woman, employment, substance abuse, cannabis, cocaine, opiate samt 
alcohol. För att säkerhetsställa att artiklarna var vetenskapligt granskade användes 
funktionen ”Peer-review”. Eftersom studien i synnerhet ska bestå av nyare forskning 
begränsades sökningen till artiklar skrivna från 2003 och framåt. 

Urval 
Studiens urval består av material som baseras på UngDOK:s inskrivningsformulär, som 
används för ungdomar/unga vuxna mellan 13 och 25 år inom öppenvården (Anderberg 
& Dahlberg, 2012). Materialet tillhandahölls av Institutet för kunskaps- och 
metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård (IKM). Materialet består av 
ungdomar som påbörjat vård och/eller kontakt med Mariamottagningarna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö under år 2013. Materialet avser uppgifter, ett vårdtillfälle per 
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person, som var avidentifierade gällande ungdomar och enheter, då de kom till vårt 
förfogande. 
Mariamottagningarna och IKMDOK är ansvariga för intervjumetoden UngDOK 
(Anderberg & Dahlberg, 2012). Mariamottagningarna är öppna verksamheter som riktar 
sig till ungdomar/unga vuxna med alkohol- och/eller narkotikamissbruk eller som 
befinner sig i riskzonen för att utveckla ett missbruk. Samtliga mottagningar arbetar 
med vederbörandes familj samt nätverk och erbjuder även råd, stöd och behandling 
(Richert, 2011). 

Respondenterna 
Respondenterna bestod till en början av 180 flickor i åldrarna 13 till 24 år. Urvalet 
begränsades genom att granskningen endast utfördes av de uppgifter som framkommit 
ur inskrivningsformuläret genom personliga intervjuer. Detta innebär att de uppgifter 
som yppats med hjälp av aktmaterial eller där det ej gick att utläsa hur uppgifterna 
framkommit valdes bort. Anledningen till denna avgränsning beror på att ett flertal av 
frågorna ej kunde besvaras då frågan ej ställts tidigare till ungdomen. Efter denna 
begränsning föll 19 flickor bort. Eftersom det förekom interna bortfall i materialet, då 
genomgående svar saknades och/eller att frågan gällande utsatthet för sexuella 
övergrepp ej besvarats, valdes ytterligare fem flickor bort. Uppgifter rörande ytterligare 
en individ plockades bort då kön ej hade besvarats. De interna bortfallet är dock relativt 
begränsat vilket resulterar i att materialet ej påverkas nämnvärt. Efter dessa 
avgränsningar består urvalet av 155 flickor, som blivit, respektive ej blivit, utsatta för 
sexuella övergrepp.  

Instrument 
Denna kvantitativa uppsats baseras på sekundärdata av UngDOK:s 
inskrivningsformulär (se bilaga 1) som är en strukturerad intervju, särskilt framtagen för 
ungdomar med någon form av alkohol- och narkotikaproblem. Att kartlägga ungdomens 
problem, behov samt dess nuvarande situation är det huvudsakliga syftet med 
inskrivningsformuläret då det möjliggör att en relevant bedömning, planläggning och 
utförande av behandling kan göras. 

UngDOK bildades år 2003 som ett samarbete mellan öppenvårdsmottagningar i 
Stockholm, Göteborg och Malmö, de s.k. Mariamottagningarna, för att utveckla ett 
gemensamt dokumentationssystem riktat till ungdomar med en missbruksproblematik. 
Tanken med det nya dokumentationssystemet var att det skulle vara kortfattat, 
lätthanterligt och lämpat efter klinikernas målgrupp. Detta utvecklades då det hos 
samtliga parter upptäckts ett intresse och behov eftersom vissa mottagningar saknade 
struktur för planmässig dokumentation samtidigt som andra tillämpade formulär eller 
intervjumetoder som de utformat på egen hand. För att UngDOK-intervjun ska anses 
vara givande för behandlingsarbetet, behandlingsplaneringen, behovsbedömningen samt 
för uppföljningen är det av stor betydelse att såväl ungdom som behandlare uppfattar 
intervjun som meningsfull. Detta är den huvudsakliga förutsättningen för verksamheten. 
En annan viktig grundläggande aspekt är att både ungdomen och behandlaren anser att 
intervjun upplevs som ett samtal. Detta kan åstadkommas genom att bland annat ett 
flertal frågor är öppna och använder ett språk som är lämpat efter ungdomen samt att 
ungdomens subjektiva uppfattningar efterfrågas. Målsättningen med 
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inskrivningsformuläret är dessutom att det inte ska vara komplicerat eller mer 
omfattande än nödvändigt (Anderberg & Dahlberg, 2012). 
Alkohol- och narkotikamissbruk är komplicerade biopsykologiska problem som yttrar 
sig på olika vis och behöver därmed begripas från ett flertal olika synvinklar. 
UngDOK:s inskrivningsformulär består totalt av 75 frågor som berör vederbörandes 10 
livsområden: boende och försörjning, fritid, sysselsättning, kriminalitet, uppväxt, 
alkohol, narkotika och tobak, behandlingshistoria, fysisk och psykisk hälsa, utsatthet för 
våld samt familj och relationer. Utöver detta inbegriper frågorna även vederbörandes 
administrativa uppgifter, sociodemografiska information och dess tidigare 
behandlingsinsatser. Formuläret avslutas med ett fåtal öppna frågor. 

Operationalisering 
Till denna tvärsnittsstudie används UngDOK:s inskrivningsformulär, där två grupper 
granskas; flickor som varit utsatta för sexuella övergrepp gentemot flickor som ej utsatts 
för detta. De faktorer som undersöks i studien är: 

• Kön (B1) 
• Ålder (B2) 
• Födelseland, intervjuperson (B3) 
• Är du adopterad? (B4) 
• Boende och försörjning (D1, D3) 
• Sysselsättning (utbildning, arbete och praktik) (E) 
• Alkohol, droger och tobak (F3) 
• Primär drog och andra droger (F7-F11) 
• Använder du två eller flera droger i kombination? (blandmissbruk) (F12) 
• Uppväxtmiljö (I3-I6) 
• Utsatt för våld (J) 
• Umgås med vänner som använder droger? (K2) 
• Psykisk hälsa (M1, M4, M6) 

Frågor beträffande flickornas missbruk motsvarar frågor under området alkohol, droger 
och tobak (F7-F13) samt K2. Begreppet psykisk hälsa är svårdefinierat och studien 
kommer därmed utgå från de faktorer som benämns i UngDOK:s inskrivningsformulär 
under psykisk hälsa. Beträffande flickornas sysselsättning inbegriper det frågorna D1, 
D3 samt E. 

Reliabilitet/Validitet 
Inom kvantitativ forskning används begreppen reliabilitet och validitet i syfte att 
redogöra för studiens kvalitet. Djurfeldt m.fl. (2010) skriver att reliabilitet handlar om 
frågans tillförlitlighet och frågan som besvaras är hur mätningen utförts. Reliabilitet 
handlar även om att studien ska vara replikerbar, det vill säga att samma svar ges 
oberoende av intervjuare, tidsskillnader samt vilket mätinstrument som används 
(Anderberg & Dahlberg, 2012). Validitet betyder giltighet och rör frågan om 
mätinstrumentet mäter det som är avsett att mätas. Validitet handlar med andra ord om 
frågorna som ställs till respondenterna ger svar på det som ska undersökas (Djurfeldt 
m.fl., 2010). 
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UngDOK grundas på DOK, som är reliabilitets- och validitetstestat, vilket innebär att 
UngDOK har en relativt hög reliabilitet och validitet (Richert, 2011). I studier har 
majoriteten av frågorna i UngDOK:s inskrivningsformulär tillfyllest påvisat reliabilitet 
och validitet men dessa frågor riktar sig framförallt till vuxna personer med 
missbruksproblem (Anderberg & Dahlberg, 2012). Systemet är i nuläget ej validerat 
som enskilt instrument och därmed återstår metodologiska studier och tester gällande 
UngDOK:s pålitlighet samt giltighet (Richert, 2011). Något som kan stärka kvaliteten 
på intervjun är om individen i fråga är införstådd med syftet med varje fråga i 
UngDOK:s inskrivningsformulär. Det är därmed betydelsefullt att intervjuaren är väl 
bekant med samtliga frågor så att de kan tydliggöras om det erfordras. En manual för 
UngDOK:s formulär finns tillgänglig vilket innebär att intervjuaren blir medveten om 
vilka frågor som ska ställas. Frågor som ej finns med i manualen ska ej ställas för att på 
så sätt stärka validiteten. Intervjuarens främsta uppgift är att vara behjälplig så 
ungdomens svar blir så exakta som möjligt (Anderberg & Dahlberg, 2012). 

Forskningsetiska överväganden 
Forsman (1997) och Bryman (2011) belyser de etiska principer, Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet, som forskaren bör 
beakta. Då studien baseras på sekundärdata har forskarens tillvägagångssätt vid 
insamlingen av materialet ej kunnat påverkas. Det etiska krav som togs i beaktning i 
denna studie är konfidentialitetskravet, vilket enligt Bryman (2011) innebär att 
respondenternas personuppgifter ska bevaras så att obehöriga ej kan ta del av dess 
uppgifter. Inom forskning råder ingen sekretess utan datan behandlas konfidentiellt. 
Detta har tagits i beaktning när uppsatsen genomförts. 

Enligt Anderberg & Dahlberg (2012) får en intervju ej utföras utan klientens samtycke. 
Som intervjuare är det av stor betydelse att vara medveten om att de insamlade 
uppgifterna är konfidentiella samt att dessa, enligt rådande riktlinjer och regler, måste 
förbli anonyma. När det insamlade materialet kom till vårt förfogande var det redan 
avidentifierat vilket medförde att respondenterna ej kunde identifieras. Stundom kan 
ungdomen ge en förbättrande bild av sig själv för intervjuaren. Vid dessa tillfällen är det 
betydande att ungdomen inte blir påtvingad en uppfattning utan intervjuaren ska istället 
förklara syftet med intervjun på nytt samt återigen underrätta klienten om att datan 
behandlas konfidentiellt. Ungdomen bör upplysas om att det är bättre att denne avstår 
från att svara på en specifik fråga än att uppge inkorrekt svar. Under intervjusituationen 
kan somliga frågor framkalla starka känslor. Det är viktigt att intervjuaren är lyhörd för 
dessa känslor som kan uppväckas. Materialet som rör respondenterna ska behandlas 
med varsamhet och med hänsyn till de aktuella sekretessreglerna (Anderberg & 
Dahlberg, 2012). 

Bearbetning & analysmetod 
Materialet, som baseras på UngDOK:s inskrivningsformulär, har bearbetats genom 
statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Bryman (2011) 
skriver att det är avsevärt enklare att bearbeta slutna frågor, i jämförelse med öppna, vid 
en kvantitativ dataanalys. Då UngDOK:s inskrivningsformulär till mestadels består av 
slutna frågor underlättade detta bearbetningen av datan. 

Analysfasen är den del då forskaren kan reducera kvantiteten av data, testa samband 
mellan skilda variabler samt finna en bra modell vid uppvisning av analysresultaten 
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(Bryman, 2011). Med hjälp av SPSS har analysresultatet uttytts, genom att utläsning av 
olika former av tabeller gällande skillnader som råder flickorna emellan skett. Bryman 
(2011) menar att de huvudsakliga forskningsresultaten framkommer i detta steg. 
Därefter har en reflektion över skillnader, som yttrar sig i resultatet, skett. 
För att kunna undersöka om signifikanta skillnader föreligger genom chi2-test krävs det 
att de förväntade värdena ska vara minst fem. På följande frågor slogs somliga 
alternativ ihop för att kunna undersöka om signifikanta skillnader föreligger: Vad gäller 
frågan som berör flickornas huvudsakliga sysselsättning de senaste tre månaderna slogs 
alternativ ett till fem ihop och döptes till ”skola/arbete/praktik” och alternativ sex och 
sju slogs ihop och döptes till ”arbetslös/saknar sysselsättning”. De flickor som svarat 
”annat”, men där man trots det kunde utläsa att de antingen hade eller saknade 
sysselsättning, kodades om till rätt alternativ. Beträffande frågan som rör flickornas 
högsta fullföljda utbildningsnivå slogs alternativ tre och fyra ihop; fullföljt gymnasium, 
fackskola eller motsvarande och fullföljt eftergymnasial utbildning/högskola. Gällande 
flickornas alkoholvanor, det vill säga hur ofta de dricker alkohol, slogs alternativ tre och 
fyra ihop och döptes till ”2 gånger i veckan eller mer”.  I frågan som rör frekvensen av 
primärdrogen de senaste tre månaderna slogs alternativ tre och fyra ihop till ”2-6 
dagar/vecka”. För att kunna utföra ett chi2-test och därmed undersöka om signifikanta 
skillnader förekommer gjordes förenklingar av variablerna vid frågan som handlar om 
flickornas huvudsakliga sysselsättning. Detta gjordes genom att dela in flickorna i tre 
olika åldersgrupper.  

Vid den öppna frågan gällande om respondenterna brukar andra medel än vad som 
föreslås i alternativen omkodades flickornas svar till siffror; spice till 1, tramadol till 2, 
svamp till 3 och övriga droger/läkemedel till 4. Detta genomfördes för att kunna 
undersöka om signifikanta skillnader föreligger. Beträffande frågan om respondenternas 
huvudsakliga boendeform och försörjning de senaste tre månaderna samt 
respondenternas intagningssätt av primärdrog/andra droger, slogs alternativen inte ihop 
då skiljaktigheterna mellan svarsalternativen ansågs vara för stora. Därmed kunde ett 
chi2-test inte utföras för att undersöka om signifikanta skillnader förekommer gällande 
dessa frågor.  

Hypotesprövning 
Vid arbete med urval vill man få kunskap om ett observerat samband speglar 
populationens tillstånd eller om slumpen har haft en inverkan på resultatet. Med tanke 
på detta skriver Djurfeldt m.fl. (2010) att en hypotesprövning bör utföras, vilket innebär 
att en jämförelse görs mellan observerade utfall och utfall som framkommer om 
slumpen påverkar resultatet. Visar det sig att resultatet beror på slumpmässiga faktorer 
kan hypotesen förkastas. Nedan presenteras vår nollhypotes samt mothypotes. 

H0 – Sexuellt utsatta flickor har ej i större grad allvarligare missbruk, sämre psykisk 
hälsa samt lägre sysselsättning än de som ej varit utsatta. 

H1 – Sexuellt utsatta flickor har i större grad allvarligare missbruk, sämre psykisk hälsa 
samt lägre sysselsättning än de som ej varit utsatta. 

Chi²-test & t-test 
Ett chi²-test är en statistisk metod som används i syfte att testa om det föreligger en 
skillnad mellan det observerade utfallet och det förväntade utfallet. Det förväntade 
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utfallet är de värden som framkommer om ingen skillnad mellan grupperna föreligger. 
Om en jämförelse utförs mellan grupperna och andelen som har sömnproblem för det 
hela undersökta urvalet är 50 % föreligger ingen skillnad (H0). Är det däremot 60 % i 
ena gruppen som har sömnproblem finns det en skillnad grupperna emellan (H1). Vid 
prövning av samband formuleras till en början en nollhypotes samt en mothypotes (se 
avsnitt ”hypotesprövning”). Att det föreligger en skillnad mellan frekvenserna är dock 
inte tillräckligt för att kunna avgöra att slumpen ej har påverkat resultatet. Därför 
fordras det att skiljaktigheterna har en större omfattning än ett visst värde, det vill säga 
0,05. För att även kunna uttala sig om det föreligger en signifikant skillnad fordras att p-
värdet är lägre 0,05. Det är dock betydande att poängtera att chi²-test ej är något 
sambandsmått utan testet visar enbart på om variablerna är oberoende eller beroende av 
varandra. Styrkan i ett samband går således ej att yttra sig om. Det är viktigt att vara 
medveten om att ett högt chi²-värde inte tvunget innebär att sambandet mellan 
variablerna är starkt. Desto fler observationer urvalet består av, desto högre blir chi²-
värdet (Djurfeldt m.fl., 2010). 

Djurfeldt (2010) skriver att ett t-test används då man vill få reda på om det föreligger 
skillnader i medelvärden mellan två grupper. I detta fall är grupperna sexuellt utsatta 
flickor och ej utsatta. I denna studie användes t-test med oberoende mätningar, eftersom 
syftet var att fastställa åldersfördelningen och standardavvikelsen i respektive grupp. 

RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet gällande de faktorer som valts ut i operationaliseringen. 
Varje faktor kommer beskrivas i löpande text med illustrerande tabell eller diagram för 
att underlätta för läsaren när det gäller att uttyda signifikanta skillnader eller mindre 
skillnader mellan utsatthet och de utvalda faktorerna. 

Bakgrundsinformation om respondenterna 
Av de 155 flickor som studiens urval baseras på har 46 stycken (30 %) uppgett att de 
utsatts för sexuella övergrepp och 109 stycken (70 %) angett att de ej varit utsatta för 
sexuella övergrepp. Majoriteten av flickorna (91 %) är födda i Sverige och resterande 
flickor är från flertalet olika länder runt om i världen. Fem av respondenterna, det vill 
säga 3 %, är adopterade. Totalt 148 flickor svarade på om föräldrarna närvarat vid 
intervjun, resterande sju flickor har ej fått frågan ställd. Av de 148 har 10 flickor (7 %) 
haft sina föräldrar närvarande. Medelåldern bland respondenterna är 17 år. 
T-testet som utfördes för att fastställa åldersfördelningen i respektive grupp, utsatta 
gentemot ej utsatta, visar ingen signifikant skillnad i ålder, dock kan mindre skillnader 
utläsas i figur 1. Det förekommer en högre andel 14-16-åringar av de utsatta samt ett 
större antal 17-19-åringar som ej utsatts. T-testet visar även att medelåldern bland de 
utsatta är 17,46 år och 16,88 år bland de ej utsatta. Medianen i båda grupperna är 17. 
Standardavvikelsen är högre i den grupp där flickorna utsatts för sexuella övergrepp 
(2,364) än i den grupp där flickorna ej utsatts (2,18). 
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Åldersfördelning i respektive grupp

Figur 1. Översikt över respondenternas åldersfördelning i respektive grupp (antal flickor i %) (n=155) 

Sysselsättning 
Chi2-testet som utfördes gällande flickornas åldersfördelning, vid deras huvudsakliga 
sysselsättning de senaste tre månaderna, visar att 40 stycken flickor är i åldrarna 13 till 
16 år, 79 stycken är mellan 17 och 19 år samt att 34 stycken är 20 år och uppåt, av totalt 
153 flickor. Testet visar även att samtliga flickor i åldrarna 13 till 16 år har angett att de 
antingen har skola, arbete eller praktik som sysselsättning. I den grupp flickor mellan 17 
och 19 år har 85 % uppgett att de har skola, arbete eller praktik som sin sysselsättning 
samtidigt som 15 % ej har haft någon sysselsättning de senaste tre månaderna. Av de 
flickor från 20 år och uppåt har 65 % angett att de har skola, arbete eller praktik som 
sysselsättning, 27 % av flickorna är arbetslösa/saknar sysselsättning och 9 % har annat 
som sysselsättning (se tabell 6, bilaga 2).  

Samtliga resultat nedan har yppats genom chi2-test som utfördes. Beträffande frågan om 
flickornas huvudsakliga sysselsättning de senaste tre månaderna visas ingen signifikant 
skillnad (p=0,051) mellan grupperna, dock kan mindre skillnader grupperna emellan 
utläsas i tabell 7 (se bilaga 2), där 22 % av de utsatta och 10 % av de ej utsatta är 
arbetslösa eller saknar sysselsättning. Frågan som rör flickornas högsta fullföljda 
utbildningsnivå visar ingen signifikant skillnad (p=0,305) mellan grupperna. 
Beträffande variabeln som rör huruvida flickorna har/har haft skolproblem som 
påverkar deras närvaro, resultat och trivsel visas ingen signifikant skillnad (p=0,716) 
mellan grupperna. Likaså visas ej någon signifikant skillnad (p=0,440) mellan 
grupperna beträffande om flickorna vill förändra något när det gäller deras 
sysselsättning. Gällande ekonomiska problem i respondentens uppväxtmiljö visas ingen 
signifikant skillnad (p=0,683) grupperna emellan. 
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Boende & försörjning 
I figur 2 presenteras en översikt över vilken huvudsaklig boendeform som 
respondenterna haft de senaste tre månaderna. Chi2-testet som genomfördes beträffande 
flickornas åldersfördelning, vid deras huvudsakliga boendeform de senaste tre 
månaderna, visar att 41 stycken är mellan 13 och 15 år, 80 stycken är i åldrarna 16 till 
18 år samt att 34 stycken är 19 år och uppåt, av totalt 155 flickor. Testet visar att 93 % 
av flickorna i åldrarna 13 till 15 år har uppgett att de bor hos sina föräldrar, resterande 
flickor (5 %) har familjehem som sin huvudsakliga boendeform. Av flickorna i gruppen 
16 till 18 år har 81 % angett att de bor hos sina föräldrar. Av de äldre flickorna, från 19 
år och uppåt, bor 38 % hos sina föräldrar, 27 % har egen bostad och 21 % har 
andrahand/inneboende/studentbostad som sin huvudsakliga boendeform (se tabell 8, 
bilaga 2). 

Vilken har din huvudsakliga boendeform varit de senaste tre månaderna? 

 
Figur 2. Översikt över respondenternas huvudsakliga boendeform de senaste tre månaderna i 
respektive grupp (antal flickor i %) (n=155) 

Figur 2 visar att majoriteten av flickorna i respektive grupp bor hos sina föräldrar. En 
mindre andel procent (61 %) av de utsatta flickorna bor hos sina föräldrar, jämfört med 
de ej utsatta flickorna, där 81 % bor hos föräldrarna. För denna variabel går det ej att 
genomföra ett chi2-test för att undersöka om en signifikant skillnad föreligger då 
flertalet celler gällande boende-alternativ har mindre än fem värden, dock kan mindre 
skillnader mellan grupperna utläsas i figur 2. 
I figur 3 visas en översikt över respondenternas huvudsakliga försörjning de senaste tre 
månaderna. Chi2-testet som utfördes gällande flickornas åldersfördelning, vid deras 
huvudsakliga försörjning de senaste tre månaderna, visar att 40 stycken är mellan 13 
och 15 år, 79 stycken är i åldrarna 16 till 18 år samt att 34 stycken är 19 år och uppåt, av 
totalt 153 flickor. Testet visar att samtliga flickor i åldrarna 13 till 15 år är försörjda av 
förälder/anhörig, 89 % av flickorna mellan 16 och 18 år samt att 32 % av flickorna från 
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19 år och uppåt har förälder/anhörig som sin huvudsakliga försörjning (se tabell 9, 
bilaga 2). 
 

Vilken har din huvudsakliga försörjning varit de senaste tre månaderna? 

 
Figur 3. Översikt över respondenternas huvudsakliga försörjning de senaste tre månaderna i 
respektive grupp (antal flickor i %) (n=153) 

Figur 3 presenterar att en övervägande del av flickorna i respektive grupp är försörjda 
av förälder/anhörig. 65 % av de utsatta flickorna och 85 % av de ej utsatta har 
förälder/anhörig som sin huvudsakliga försörjning. För denna variabel går det ej att 
genomföra ett chi2-test för att undersöka om en signifikant skillnad föreligger eftersom 
åtskilliga celler har mindre än fem värden, dock kan mindre skillnader mellan grupperna 
utläsas i figur 3. 

Alkohol- och droganvändning 
Medelvärdet av debutåldern gällande alkohol är 13,18 år 
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När var du berusad av alkohol första gången? 

 
Figur 4. Översikt över respondenternas debutålder beträffande alkohol i respektive grupp (antal flickor 
i %) (n=145) 

T-testet som genomfördes visar att medelvärdet av debutålder gällande alkohol för de 
som varit utsatta för sexuella övergrepp är lägre (12,71 år) jämfört med de ej utsatta 
(13,39 år). Standardavvikelsen är högre för de utsatta flickorna (3,202) än för de ej 
utsatta (2,715). Chi2-testet visar det ej föreligger någon signifikant skillnad (p=3,000) 
vad gäller debutåldern i respektive grupp. Det förekommer totalt 10 bortfall; en ”vet ej”, 
åtta ”ej relevant” och en ”frågan har ej ställts”. 

Frågan som berör respondenternas vilja till förändring beträffande alkoholanvändning 
visar ingen signifikant skillnad (p=0,509) mellan utsatta och ej utsatta flickor. Det 
föreligger likaså ingen signifikant skillnad (p=0,182) mellan flickorna i respektive 
grupp och viljan att förändra sin användning av narkotika och läkemedel. Detta 
framgick av chi2-testen som genomfördes. 
Ett chi2-test utfördes för att få reda på om det förelåg en signifikant skillnad mellan 
grupperna och förekomst av alkohol- och drogmissbruk i uppväxtmiljön. Detta test visar 
ingen signifikant skillnad (p=0,104) mellan grupperna. 

Frekvens 
Samtliga nedanstående resultat har framkommit genom chi2-test. När det gäller 
variabeln som rör hur ofta respondenterna dricker alkohol visas ingen signifikant 
skillnad (p=0,304) mellan respektive grupper. Mindre skillnader kan dock utläsas 
eftersom 20 % av de utsatta flickorna dricker alkohol 2 gånger i veckan eller mer, 
jämfört med de ej utsatta; 9 % (se tabell 10, bilaga 2).  

Ett chi2-test genomfördes för att få reda på om det föreligger en skillnad mellan 
grupperna beträffande mängden alkohol som flickorna dricker en typisk dag. Detta test 
visar en signifikant skillnad (p=0,049) mellan grupperna (se tabell 1). Vid denna fråga 
förefinns 18 stycken bortfall; 15 ”ej relevant” samt tre ”vet ej”.  
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Tabell 1. Översikt över respondenternas mängd beträffande alkoholintag i respektive grupp (n=137) 

	   	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

	  
	  
Hur	  många	  glas	  
dricker	  du	  en	  
typisk	  dag	  då	  du	  
dricker	  
alkohol?	  

1-‐2	   15	  
16	  %	  

9	  
20,9	  %	  

24	  
17,5	  %	  

3-‐4	   30	  
31,9	  %	  

13	  
30,2	  %	  

43	  
31,4	  %	  

5-‐6	   28	  
29,8	  %	  

4	  
9,3	  %	  

32	  
23,4	  %	  

	   7-‐9	   11	  
11,7	  %	  

11	  
25,6	  %	  

22	  
16,1	  %	  

	   10	  eller	  fler	   10	  
10,6	  %	  

6	  
14	  %	  

16	  
11,7	  %	  

	   Total	   94	  
100	  %	  

43	  
100	  %	  

137	  
100	  %	  

 

Vad gäller frågan hur ofta respondenterna dricker fyra glas eller mer vid samma tillfälle 
visas ingen signifikant skillnad (p=0,875) mellan grupperna och denna mängd 
alkoholintag. Vid denna fråga förekommer totalt 15 bortfall, varav 11 ”ej relevant”, tre 
”vet ej” och en ”frågan ej ställts”. 

Nedan presenteras flickornas primärdrog i respektive grupp. 

 
Figur 5. Översikt över respondenternas primärdrog i respektive grupp (antal flickor i %) (n=155) 

Gällande flickornas primärdrog visas ingen signifikant skillnad (0,764) mellan 
grupperna. För variabeln som rör intagningssättet av primärdrogen kunde ett chi2-test ej 
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genomföras för att undersöka om en signifikant skillnad förekommer, då flertalet cellers 
värden är mindre än fem. 
Beträffande flickornas frekvens av primärdrogen de senaste tre månaderna förekommer 
ingen signifikant skillnad (p=0,514) mellan de utsatta flickorna och de ej utsatta. För 
variabeln som rör flickornas debutålder vid primärdrogen visas inte heller där någon 
signifikant skillnad (p=0,437). 
Flickorna fick även svara på om de brukat andra droger och gällande denna fråga kunde 
det ej undersökas om signifikanta skillnader föreligger på grund av att ett flertal celler 
har ett värde som är mindre än fem. Under frågan ”annan drog” kunde flickorna fylla i 
att det brukar andra medel än vad som föreslås i alternativen. Ett chi2-test kunde ej 
utföras för att undersöka om det föreligger en signifikant skillnad mellan grupperna 
gällande denna fråga eftersom värdet i flertalet celler är mindre än fem. 
För att få reda på om det föreligger en skillnad mellan grupperna och blandmissbruk 
utfördes ett chi2-test. Testet påvisar ingen signifikant skillnad (p=0,101) grupperna 
emellan, dock kan mindre skillnader utläsas då 34 % av de utsatta flickorna och 21 % av 
de ej utsatta flickorna använder två eller flera droger i kombination (se tabell 11, bilaga 
2.). Beträffande variabeln om flickorna umgås med vänner som använder droger visas 
likaså ingen signifikant skillnad (p=0,219) mellan flickorna i respektive grupp. 

Psykisk ohälsa 
I figur 6 visas en översikt över respektive problem gällande flickornas psykiska hälsa i 
respektive grupp; utsatta flickor och ej utsatta flickor.  

Har du någon gång under en period av en vecka eller längre haft/varit/tagit/upplevt 
problem med: 

 
Figur 6. Översikt över problem gällande psykisk ohälsa i respektive grupp (antal flickor i %) 

Chi2-test visar att det förekommer signifikanta skillnader mellan grupperna vid 10 av 11 
ovanstående faktorer. Frågan som berör om flickorna någon gång haft problem med sin 
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psykiska hälsa påvisar följande resultat (samtliga korstabeller återfinns i bilaga 2): Det 
förekommer en signifikant skillnad (p=0,004) mellan grupperna beträffande 
sömnproblem. I tabell 12 visas att hela 84 % av de utsatta flickorna och 60 % av de ej 
utsatta någon gång haft problem med sömnen. När det gäller om flickorna någon gång 
varit deprimerade visas en signifikant skillnad (p=0,000) mellan grupperna. Denna 
signifikanta skillnad visas i tabell 13 där så mycket som 96 % av de utsatta och 57 % av 
de ej utsatta uppgett att de någon gång under en period av en vecka eller längre varit 
deprimerade. I tabell 14 visas även en signifikant skillnad (p=0,000) mellan gruppena 
när det gäller ångest eller allvarlig oro. Majoriteten av de som uppgett att de någon gång 
haft ångest eller upplevt allvarlig oro är de flickor som blivit utsatta (95 %) jämfört med 
de som ej varit utsatta (65 %). 

Det föreligger en signifikant skillnad (p=0,049) grupperna emellan gällande flickornas 
problem vid förståelse, koncentration eller minne. I tabell 15 visas att hela 82 % av de 
utsatta flickorna och 66 % av de ej utsatta någon gång haft problem med förståelsen, 
koncentrationen eller minnet. På frågan om respondenterna upplevt problem med att 
kontrollera våldsamt beteende visas ingen signifikant skillnad (p=0,208) (se tabell 16). I 
tabell 17 påvisas en signifikant skillnad (p=0,000) mellan flickorna i respektive grupp 
när det gäller allvarliga självmordstankar. Så mycket som 75 % av de utsatta flickorna 
och 36 % av de ej utsatta har någon gång under en period av en vecka eller längre 
upplevt allvarliga självmordstankar. Vidare fick flickorna i respektive grupp svara på 
om de någon gång försökt att begå självmord. Det visas även här en signifikant skillnad 
(p=0,000), där en så stor andel som 67 % av de sexuellt utsatta gentemot 21 % av de ej 
utsatta någon gång försökt begå självmord (se tabell 18). 

I tabell 19, som rör frågan om respondenterna någon gång haft hallucinationer utan att 
det varit i samband med drogbruk, svarade hela 36 % av de utsatta och 17 % av de ej 
utsatta att de upplevt detta. Dessa siffror resulterar i en signifikant skillnad (p=0,008) 
mellan grupperna. Det föreligger även en signifikant skillnad (p=0,002) grupperna 
emellan beträffande intag av receptbelagd medicin för något psykiskt 
problem/funktionshinder. Tabell 20 visar att en övervägande del (48 %) av de som 
någon gång tagit receptbelagd medicin är flickor som utsatts för sexuella övergrepp, 
gentemot flickor som ej utsatts (22 %). I tabell 21 presenteras en signifikant skillnad 
(p=0,007) mellan grupperna gällande ätstörning hos respondenterna. Merparten (50 %) 
av de som angett att de någon gång haft någon ätstörning är flickor som blivit utsatta för 
sexualbrott jämfört med ej utsatta; 27 %. Slutligen visas även en signifikant skillnad 
(p=0,018) mellan grupperna beträffande självskadebeteende. I tabell 22 framgår det att 
så mycket som 61 % av de utsatta och 39 % ej utsatta någon gång avsiktligt skadat sig 
själva under en period av en vecka eller längre. 

Samtliga nedanstående resultat har framkommit med hjälp av chi2-test. Nedanför 
presenteras en tabell där frågan om respondenterna har varit med om en allvarlig 
händelse som de fortfarande påverkas psykiskt av besvaras. Beträffande denna fråga 
föreligger en signifikant skillnad (p=0,000) (se tabell 2) grupperna emellan. 
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Tabell 2. Översikt över händelsers påverkan i respektive grupp (n=150) 

Har	  du	  varit	  
med	  om	  en	  
allvarlig	  
händelse,	  
olycka,	  våld	  
eller	  katastrof	  
som	  du	  
fortfarande	  
påverkas	  
psykiskt	  av?	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Ja	   32	  
30,2	  %	  

36	  
81,1	  %	  

68	  
45,3	  %	  

Nej	   74	  
69,8	  %	  

8	  
18,2	  %	  

82	  
54,7	  %	  

Total	   106	  
100	  %	  

44	  
100	  %	  

150	  
100	  %	  

 
Gällande frågan om det förekommit psykiska problem i uppväxtmiljön visas en 
signifikant skillnad (p=0,000) mellan grupperna (se tabell 3). 
Tabell 3. Översikt över psykiska problem i uppväxtmiljön hos respondenterna i respektive grupp 
(n=153) 
	  
	  

Förekom	  det	  
psykiska	  
problem	  i	  din	  
uppväxtmiljö?	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Ja	   29	  
26,9	  %	  

26	  
57,8	  %	  

55	  
35,9	  %	  

Nej	   79	  
73,1	  %	  

19	  
42,2	  %	  

98	  
64,1	  %	  

Total	   108	  
100	  %	  

45	  
100	  %	  

153	  
100	  %	  

  
Nedan visas en tabell som rör frågan om det förekom misshandel/våld i flickans 
uppväxtmiljö. Vad gäller denna fråga visas en signifikant skillnad (p=0,011) mellan 
grupperna. 
Tabell 4. Översikt över misshandel/våld i uppväxtmiljön hos respondenterna i respektive grupp (n=154) 

	  
	  

Förekom	  det	  
misshandel/våld	  
i	  din	  
uppväxtmiljö?	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Ja	   25	  
23,1	  %	  

20	  
43,5	  %	  

45	  
29,2	  %	  

Nej	   83	  
76,9	  %	  

26	  
56,5	  %	  

109	  
70,8	  %	  

Total	   108	  
100	  %	  

46	  
100	  %	  

154	  
100	  %	  
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Beträffande om flickorna i respektive grupp vill förändra något när det gäller deras 
psykiska hälsa visas en signifikant skillnad (p=0,008) mellan grupperna gällande 
förevarande fråga (se tabell 5). 
Tabell 5. Översikt över respondenternas vilja till förändring gällande deras psykiska hälsa i respektive 
grupp (n=150) 

	  

	  

Är	  det	  något	  du	  
skulle	  vilja	  
förändra	  när	  det	  
gäller	  din	  
psykiska	  hälsa?	  	  

	   Ej	  utsatta	  flickor	   Utsatta	  flickor	   Total	  

Ja	   60	  
56,6	  %	  

35	  
79,5	  %	  

95	  
63,3	  %	  

Nej	   46	  
43,4	  %	  

9	  

20,5	  %	  

55	  

36,7	  %	  

Total	   106	  
100	  %	  

44	  
100	  %	  

150	  
100	  %	  

Sammanfattning av resultat 
Studiens resultat påvisar att det förekommer signifikanta skillnader mellan sexuellt 
utsatta flickor och ej utsatta gällande flertalet faktorer. Beträffande frågorna som rör 
flickornas problem gällande psykisk ohälsa visas signifikanta skillnader i följande 
faktorer: sömnproblem, depression, allvarlig oro eller ångest, självmordstankar, 
självmordsförsök, hallucinationer, receptbelagd medicin för något psykiatriskt problem, 
ätstörningar samt självskadebeteende. Vidare visas även signifikanta skillnader 
grupperna emellan över en allvarlig händelsers påverkan psykiskt, förekomst av 
psykiska problem och misshandel/våld i uppväxtmiljön samt respondenternas vilja till 
förändring när det gäller deras psykiska ohälsa. Det föreligger även signifikanta 
skillnader mellan grupperna beträffande antalet glas som flickorna förtär en dag då de 
dricker alkohol. 

Resultatet visar även att det förekommer mindre skillnader mellan utsatta och ej utsatta 
flickor. Faktorerna där mindre skillnader påvisas är följande: förmågan att kontrollera 
våldsamt beteende, huvudsaklig sysselsättning de senaste tre månaderna, högsta 
fullföljda utbildningsnivå, skolproblem som påverkat närvaron, resultat och trivseln, 
flickornas vilja till förändring gällande dess sysselsättning och ekonomiska problem i 
uppväxtmiljön. Det visas även mindre skillnader gällande respondenternas vilja till 
förändring vid användning av alkohol, narkotika och läkemedel, förekomst av alkohol- 
och drogmissbruk i uppväxtmiljön, hur ofta respondenterna dricker alkohol och hur ofta 
flickorna dricker fyra glas eller mer vid samma tillfälle. Slutligen presenteras även 
mindre skillnader beträffande flickornas primärdrog, flickornas frekvens av 
primärdrogen, debutåldern av primärdrogen, blandmissbruk samt om flickorna umgås 
med vänner som använder droger. 

DISKUSSION 
Nedan presenteras diskussionen, bestående av tre delar; metoddiskussion, 
resultatdiskussion samt slutsatser/implikationer. Inledningsvis diskuteras metodens 
tillvägagångssätt samt dess för- och nackdelar. Vidare följer resultatdiskussionen, där 
resultatet problematiseras samt ställs i förhållande till vad tidigare forskning säger. 
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Slutligen redogörs studiens slutsatser/implikationer samt varför det är av stor betydelse 
att ha kunskap om detta i vårt framtida yrke som behandlingspedagog. 

Metoddiskussion 
Valet av att basera studien på sekundärdata anses vara ett klokt beslut då underlaget 
grundas på en relativt stor urvalsgrupp och möjliggör därmed att generella slutsatser kan 
dras. Ansenlig tid kunde även avsättas till att analysera och tyda resultatet då ingen tid 
använts till att samla in material. Urvalsgruppen består dock av en specifik grupp, 
nämligen flickor som påbörjar behandling för missbruksproblematik, vilket bidrar till att 
möjligheten att även undersöka och jämföra flickor som ej har uttalade 
missbruksproblem ej ges. Detta resulterar även i att generalisering av studiens 
urvalsgrupp endast kan utföras på flickor som har missbruksproblematik och ej på 
flickor överlag. 
Studiens ena forskningsfråga var till en början att, med hjälp av UngDOK, beskriva och 
analysera vad som karaktäriserar flickor som blivit utsatta för sexuella övergrepp och 
som påbörjar behandling för missbruksproblem. Denna fråga valdes dock bort då den ej 
ansågs vara nödvändig. Studiens syfte blev därmed att endast undersöka vilka skillnader 
som råder mellan sexuellt utsatta flickor och flickor som ej utsatts, när det gäller 
missbruk, psykisk ohälsa samt sysselsättning, och som påbörjar behandling för 
missbruksproblem. Studiens syfte anses ha uppnåtts då frågeställningen har besvarats 
och ett resultat har framkommit. 
Studiens tillvägagångssätt bedöms ha varit adekvat eftersom relevanta artiklar har sökts 
fram genom databasen Academic Search Elite med hjälp av lämpliga sökord. Diverse 
rapporter samt litteratur, som bakgrunden baseras på, har likaså ansetts vara adekvata då 
läsaren får en god uppfattning om ämnet. Artiklar och rapporter beträffande 
sysselsättning var dock svåra att finna då det förefaller att endast ett fåtal studier har 
undersökt sambandet mellan sexuella övergrepp och sysselsättning. Bortsett från de 
artiklar och rapporter som sökts fram baseras även underlaget i bakgrunden av material 
från vår tidigare skrivna b-uppsats. Detta bidrog till att avsevärd tid sparades på att finna 
bakgrundsmaterial till studien. 

Som skrevs tidigare i uppsatsen är det enligt Kvale och Brinkmann (2009) av stor 
betydelse att forskaren eftersträvar ett objektivt förhållningssätt. Detta anses ha 
uppfyllts då bearbetningen av materialet ej har påverkats av våra värderingar, 
förförståelser samt subjektiva tolkningar. 

Studiens sekundärdata, UngDOK-materialet, bedöms ha varit en stark resurs för att 
uppnå studiens syfte. Inskrivningsformulärets frågor ansågs vara adekvata och lämpliga 
för vår forskningsfråga. Med hjälp av detta framkom ett bra och givande resultat på ett 
okomplicerat sätt. Materialet som framkom med hjälp av UngDOK:s 
inskrivningsformulär bearbetades genom SPSS. Detta statistiska program ansågs som 
ett passande hjälpmedel vid bearbetningen av materialet. Programmet var obekant och 
därför krävdes åtskillig tid till att förstå och hantera programmet. Omkodning av 
variablerna bedöms ha skett på ett sätt som bidrog till att bearbetningen underlättades. 
Variablerna fick relevanta och lättförståeliga namn vilket vid genomförande av diverse 
tester ökade förståelsen för vilken fråga det gällde. Vid de frågor där svarsfrekvensen 
varit låg utfördes omkodningarna på ett klokt och genomtänkt sätt för att kunna 
undersöka om det förelåg signifikanta skillnader genom chi2-test. Vid vissa frågor, där 
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svarsfrekvensen var för låg för att kunna undersöka om det förefinns signifikanta 
skillnader, gjordes bedömningen att svarsalternativen ej skulle slås ihop. Detta beror på 
att alternativen hade en stor skiljaktighet. Överlag anses samtliga tester, som använts 
vid bearbetningen, som givande och relativt lättbegripliga. 
Begreppet validitet har tagits i beaktning under studiens gång då det som var avsett att 
mätas mättes, det vill säga att endast frågor rörande forskningsfrågan bearbetades. 
Dessutom anses denna studie ha en god reliabilitet då tillvägagångssättet för studien är 
väl beskrivet vilket medför att studien är replikerbar.  

Resultatdiskussion 
Av urvalsgruppen som studien baseras på visar frekvenstabellen att 30 % av 155 flickor 
varit utsatta för sexuella övergrepp. Som BRÅ (2012) och Justitiedepartementet 
(2004:I) skriver är mörkertalet gällande sexuella övergrepp särskilt stort. Detta är något 
vi haft i åtanke då detta kan ha en inverkan på ovanstående siffror, vilket i sin tur leder 
till att resultatet kan bli missvisande. Justitiedepartementet (2004:I) skriver dock att fler 
individer numera troligtvis vågar anmäla sexualbrottet i större omfattning än tidigare, 
vilket bidrog till att våra funderingar över hur sanningsenliga flickornas svar var 
ändrades. En annan bidragande faktor som kan påverka flickornas svar angående om de 
blivit utsatta för sexuella övergrepp är hur flickan definierar sexuella övergrepp. Det 
finns en definition av sexuella övergrepp i manualen för UngDOK vilket anses vara 
betydande då respondenten kan försäkra sig om vad som klassas som sexuellt 
övergrepp. Ytterligare en bidragande faktor som kan ha en inverkan på flickornas svar 
huruvida de blivit utsatta för sexuella övergrepp eller ej, kan vara om föräldrarna 
närvarat vid intervjun. Det visades dock att endast 10 flickor (7 %) haft sina föräldrar 
närvarande, vilket resulterade i att vår misstanke om att detta påverkat flickornas svar 
ändrades. 

Sysselsättning 
På grund av den spridda åldersfördelningen är det av stor betydelse att undersökningen 
av variablerna sker i förhållande till flickornas åldrar. Flickorna delades därför in i tre 
olika åldersgrupper. När det exempelvis gäller flickornas högsta fullföljda 
utbildningsnivå är det viktigt att undersöka detta i förhållande till hur det vanligtvis ser 
ut, det vill säga att 13 till 16 år bör gå i grundskolan. Detta var något som komplicerade 
bearbetningen av frågorna som gällde flickornas sysselsättning.   
Som presenteras i resultatet föreligger inga signifikanta skillnader mellan grupperna 
beträffande sysselsättning. Detta tror vi kan bero på att man som utsatt strävar efter ett 
självständigt liv. Om övergreppet har begåtts av en familjemedlem/släkting kan flickan 
ha en önskan om att komma hemifrån så fort som möjligt och för att möjliggöra detta 
krävs ofta en fullföljd utbildning av något slag. Med hjälp av en utbildning är chanserna 
till ett arbete större och till följd därav ökar möjligheten att klara sig på egen hand. En 
annan bidragande faktor till varför det inte skiljer sig mellan grupperna kan vara att 
flickan som utsatts inte vill väcka misstankar hos personalen på skolan om 
missförhållanden, genom att prestera bra i skolan för att på så sätt inte sticka ut ur 
mängden. En annan möjlig anledning till varför det inte föreligger signifikanta 
skillnader grupperna emellan kan bero på att flickan väljer att gå till skolan för att ha ett 
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socialt umgänge. Genom detta kan vederbörandes mående förbättras då flickan kan 
komma bort från ständiga påminnelser om övergreppet. 
Trots att det ej gick att undersöka om signifikanta skillnader föreligger med hjälp av 
chi2-test, gällande frågan som rör flickornas huvudsakliga boendeform de senaste tre 
månaderna, kan mindre skillnader utläsas grupperna emellan. Det är färre andelar av de 
utsatta flickorna (61 %) som bor hos sina föräldrar i jämförelse med de ej utsatta 
flickorna, där hela 81 % bor hos förälder/anhörig. Dessa siffror kan möjligtvis grunda 
sig i att det sexuella övergreppet har begåtts i hemmet eller av en anhörig/släkting, 
eftersom en fjärdedel av samtliga övergrepp, enligt Socialstyrelsen (2010), begås i 
familjen. Detta kan resultera i att de utsatta flickorna ej bor hemma i lika stor uträckning 
som de ej utsatta. 

Currie och Spatz Widom (2010) skriver att sexuella övergrepp i barndomen är 
associerat med sämre inkomst, utbildning, tillgångar samt sysselsättning. Resultatet 
påvisar även att utsatta kvinnor har en mindre benägenhet att arbeta, äga ett bankkonto, 
ett hem samt ett fordon än de kvinnor som ej utsatts. Gällande de utsatta kvinnornas 
benägenhet att äga ett bankkonto, ett hem samt ett fordon kan detta inte mätas i vår 
studie då det ej förefinns någon fråga gällande detta i UngDOK:s inskrivningsformulär.  

Currie och Spatz Widoms (2010) resultat stämmer ej överens med vårt då det inte 
föreligger några signifikanta skillnader mellan grupperna i vår studie beträffande 
sysselsättning. Att skillnader förekommer mellan vår studie och Currie och Spatz 
Widoms studie kan dels bero på att deras studie är utförd i USA, dels på grund av det är 
en longitudinell studie där respondenterna följdes upp tills de var cirka 29 år. 
Respondenterna i vår studie är relativt unga i jämförelse med Currie och Spatz Widoms 
(2010) respondenter, vilket medför att det är problematiskt att jämföra studiernas 
resultat. I vårt fall kan det förekomma att flickor har gått om skolan och somliga kan 
även ha gått olika sorter av specialutbildningar, vilket innebär en svårighet i att 
undersöka denna faktor. Det förekommer en osäkerhet i den slutsats som dragits om att 
sexuella utsatta flickor ej har lägre sysselsättning än ej utsatta, eftersom studiens 
respondenter är så pass unga.  

Avslutningsvis är det betydande att poängtera att en pålitlig slutsats ej kan dras förrän 
flickorna är äldre. Med hjälp av en longitudinell studie, där flickorna följs upp, kan en 
säkrare slutsats dras. 

Alkohol- och droganvändning 
Endast 1 av 10 frågor beträffande flickornas alkohol- och droganvändning visar en 
signifikant skillnad mellan grupperna; utsatta flickor och ej utsatta. Detta kan, förutom 
det sexuella övergreppet, bero på att vederbörandes umgängeskrets kan ha en inverkan 
på flickornas alkoholvanor. Grupptryck från vänner kan vara en bidragande orsak till att 
flickan dricker alkohol eller brukar narkotika. Om vännerna dessutom inte är jämnåriga 
med flickan kan det finnas en betydligt större risk för att flickan börjar dricka 
alkohol/bruka narkotika eftersom vännerna troligen gör detta, då de befinner sig på 
olika stadier i livet. 

Som Boles m.fl. (2005) påvisar har sexuellt utsatta individer en större risk att 
diagnostiseras med alkohol- och kokainberoende än de som ej utsatts. Eftersom 
samtliga flickor i urvalsgruppen har missbruksproblem kan detta bidra till att det ej 
föreligger en signifikant skillnad grupperna emellan gällande deras alkohol- och 
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droganvändning. Om flickorna i första hand ej hade vårdats för sin 
missbruksproblematik på Mariamottagningarna hade möjligtvis skillnaderna varit större 
eftersom samtliga då inte är inskrivna i syfte att få rätsida på just missbruket.  

Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) skriver att sexuellt utsatta kvinnor löper en 
högre risk för att utveckla ett riskbruk gällande alkohol jämfört med de som ej utsatts. 
Boles m.fl. (2005) och Sartor m.fl. (2013) skriver även att det finns en ökad risk för att 
utveckla ett missbruk, dock inte om hur allvarligt missbruket kan komma att bli. Hyman 
m.fl. (2006) skriver i sin vetenskapliga artikel att sexuella övergrepp i barndomen är 
associerat med ett svårare missbruk. Jonas m.fl. (2011) menar dock i sin översiktsartikel 
att sambandet mellan sexuella övergrepp och utvecklandet av alkohol- och 
narkotikamissbruk är det svagaste. Detta kan förklara orsaken till varför det överlag ej 
skiljer sig nämnvärt mellan grupperna beträffande deras alkohol- och droganvändning, 
förutom när det gäller hur många glas alkohol de dricker en typisk dag. 

Debutåldern vid alkoholanvändning visar ingen signifikant skillnad grupperna emellan, 
vilket kan bero på det stora åldersspannet. Flickorna som blev inskrivna var mellan 13 
och 24 år och de äldre kan möjligen ha svårt att komma ihåg när de drack alkohol första 
gången, vilket kan bidra till att debutåldern blir inkorrekt.  

Variabeln som rör hur många glas flickorna dricker en typisk dag då de dricker alkohol 
visar en signifikant skillnad mellan grupperna. Att det förekommer en signifikant 
skillnad mellan grupperna när det gäller specifikt denna fråga kan bottna i att utsatta 
flickor dricker mer för att undvika ständiga påminnelser om övergreppet. Denna 
skillnad kan möjligtvis även ha en koppling till flickornas sömnproblem, depression 
samt ångest/allvarlig oro då dessa symtom kan lindras med hjälp av en större mängd 
alkohol. 
Vårt resultat visar att sexuellt utsatta flickor har allvarligare missbruk än ej utsatta. Det 
förekommer dock enbart en signifikant skillnad mellan grupperna vid en variabel 
beträffande flickornas missbruk. För att kunna dra en slutsats med högre trovärdighet 
bedöms att en longitudinell studie bör utföras eftersom flickorna i studien befinner sig 
på olika utvecklingsnivåer i livet. 

Psykisk ohälsa 
Resultatet visar att det föreligger signifikanta skillnader mellan grupperna och 10 av 11 
faktorer. De faktorer där signifikanta skillnader visas är sömnproblem, depression, 
ångest/allvarlig oro, problem med förståelse, koncentration eller minne, 
självmordstankar, självmordsförsök, hallucinationer, intag av receptbelagd medicin för 
något psykiskt problem/funktionshinder, ätstörning och självskadebeteende. Den 
faktorn som visar mindre skillnader är svårigheter med att kontrollera våldsamt 
beteende. Att mindre skillnader endast visas vid denna faktor kan bero på att sexuella 
övergrepp inte resulterar i utåtagerande beteende utan snarare tvärtom, det vill säga att 
vederbörande blir tillbakadragen. 

Som tidigare forskning påvisar föreligger ett signifikant samband mellan sexuella 
övergrepp i barndomen och psykisk ohälsa. De destruktiva beteenden som kan 
uppkomma på grund av sexuella övergrepp är bland annat självskadebeteende och det 
föreligger även en hög förekomst av exempelvis depression och självmordstankar 
(Jonas m.fl., 2011, Weierich & Nock, 2007, Ullman m.fl., 2009, Rogers, 2003), vilket 
även framkommer i denna studie.  
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I studien från Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) visas att 17 % av de kvinnor som 
utsatts för sexuella övergrepp lider av depression samt att 36 % någon gång avsiktligt 
skadat sig själva. Dessa samband påvisas även i vår studie, dock i större utsträckning då 
hela 96 % av de utsatta flickorna angett att de någon gång under en period av en vecka 
eller längre varit deprimerade samt att 61 % uppgett att de avsiktligt skadat sig själva. 
Att det förekommer skillnader studierna emellan gällande förekomsten av depression 
och självskadebeteende kan bero på att studien till stor del baseras på äldre respondenter 
jämfört med vår studie. Skiljaktigheterna gällande depression kan bottna i att de äldre 
respondenterna i urvalet från Nationellt centrum för kvinnofrid (2014) studie har kunnat 
bearbeta de sexuella övergreppen och på så sätt kan förekomsten av depression 
reduceras. Skiljaktigheterna kan även bero på att respondenterna i vår studie har en 
uttalad missbruksproblematik, vilket i sig kan öka risken för diverse problem 
beträffande den psykisk ohälsa.  

När det gäller självmordstankar har så mycket som 75 % uppgett detta. Rogers (2003) 
anser dock att det är för tidigt att dra slutsatser om samband mellan sexuella övergrepp 
och självmordsbeteende. Lin m.fl. (2011) och Bhatta m.fl. (2014) påvisar dock att ett 
signifikant samband föreligger mellan sexuella övergrepp i barndomen och 
självmordstankar/självmordsförsök. Att det framkommer skiljaktigheter i slutsatserna i 
de olika studierna kan bero på att Rogers (2003) studie är relativt gammal, vilket 
innebär att nyare forskning kan fastställa och stärka sambandet mellan sexuella 
övergrepp och självmordsbeteende. 

Lin m.fl. (2011) och Bhatta m.fl. (2014) resultat överensstämmer med vårt resultat på 
grund av de höga siffrorna, som visas i vår studie, vid självmordsbeteende hos de utsatta 
flickorna. Det kan dock vara svårt att avgöra om det är det sexuella övergreppet som är 
den bakomliggande orsaken till självmordsbeteendet men eftersom det förkommer 
markanta skillnader grupperna emellan är sannolikheten för detta stor. Detta anses 
stärka pålitligheten av vårt resultat gällande dessa skillnader.  

Slutsatser/implikationer 
Nedan presenteras den summerande slutsatsen utifrån studiens resultat: 

1. Sexuellt utsatta flickor har sämre psykisk hälsa samt allvarligare missbruk, dock 
ej lägre sysselsättning än flickor som ej utsatts. Det föreligger markanta 
skillnader mellan utsatta och ej utsatta flickor gällande dess psykiska ohälsa. Det 
förekommer dock endast signifikanta skillnader mellan grupperna vid en 
variabel beträffande flickornas missbruk. 

Hypotesen som formulerades utifrån vår kunskapsgenomgång, ”sexuellt utsatta flickor 
har i större grad allvarligare missbruk, sämre psykisk hälsa samt lägre sysselsättning än 
de som ej varit utsatta”, kan delvis förkastas då vår studie visar att sexuellt utsatta 
flickor inte har lägre sysselsättning än flickor som ej utsatts. Resterande delar 
överensstämmer med vårt resultat och kan därmed bibehållas. 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv anses det vara betydande att inneha kunskap 
om att sexuella övergrepp kan vara en bakomliggande orsak till att flickor har en sämre 
psykisk hälsa. Samtliga flickor på Mariamottagningarna har en missbruksproblematik 
men då sexuella övergrepp, enligt denna studie, föregår psykisk ohälsa är det är viktigt 
att man som professionell erbjuder en annan form av stöd än enbart behandling av 
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missbruket. Till följd därav kan detta bidra till att flickorna kan bearbeta det som ligger 
till grund för den psykiska ohälsan och på så sätt även få rätsida på missbruket. 
Slutligen är det viktigt att betona vikten av att ytterligare forskning gällande hur 
utsatthet relateras till de tre områden som undersökts i studien: psykisk ohälsa, missbruk 
samt sysselsättning är nödvändig. Studiens respondenter är relativt unga och utförs en 
longitudinell studie kan en slutsats med högre trovärdighet dras.  
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Intervjuinformation
1. Individkod (ÅÅDDII):________

2. Vårdtillfälle:________

3. Inskrivningsdatum:________

4. Datum för ifyllande av formulär:________

5. Löpnummer:________

6. Intervjuare/uppgiftslämnare:________

A - Administrativa uppgifter
A1. Ip:s hemkommun: (kommunnummer) * ____

A2. Om stadsdel, vilken? *
________________________________________________

A3. Formuläret besvarat genom: * ___
1 = Personlig intervju 3 = Aktmaterial
2 = Telefonintervju

A4. Har föräldrar/anhöriga närvarat vid intervjun? ___
0 = Nej 1 = Ja

B - Sociodemografisk information
B1. Kön: * ___
1 = Man 2 = Kvinna

B2. Ålder: * ____

B3. Födelseland:
a Intervjuperson
________________________________________________

b Förälder 1
________________________________________________
c Förälder 2
________________________________________________
B4. Är du adopterad? ___
0 = Nej 1 = Ja

C - Behandlingskontakt
C1. Har du tidigare haft kontakt med vår enhet? * ___
0 = Nej 1 = Ja

C2. Vem är den främsta initiativtagaren till kontakten?
___
1 = Eget initiativ 6 = Sjukvård
2 = Familj 7 = Polis
3 = Vänner 8 = Kriminalvård
4 = Socialtjänst 9 = Annan initiativtagare:
5 = Skola

C3. Hur fick du information om verksamheten? ___
1 = Internet 5 = Skola
2 = Familj 6 = Sjukvård
3 = Vänner 7 = Polis
4 = Socialtjänst 8 = Annat sätt

C4. Har du en pågående kontakt med Socialtjänsten?
___
0 = Nej 1 = Ja

C5. Har du en pågående kontakt med BUP/Psykiatrin?
___
0 = Nej 1 = Ja

C6. Har du en pågående kontakt med Kriminalvården?
___
0 = Nej 1 = Ja

1

Frågor markerade med * = BasDOK-frågor
Generella svarskoder: N = Ej relevant, X = Klienten vill ej svara, V = Vet ej, Z = Frågan har ej ställts
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II 

D - Boende och försörjning
D1. Vilken har din huvudsakliga boendeform varit?
a de senaste 30 dagarna: ___
b de senaste 3 månaderna: ___
1 = Egen bostad 7 = Hotell
2 = Andra hand/inneboende/studentbostad 8 = Hos föräldrar
3 = Försöks/träningslägenhet 9 = Hos släktingar
4 = Institution 10 = Bostadslös
5 = Familjehem 11 = Annat
6 = Fängelse/häkte

D2. Om annat boende de senaste 30 dagarna, vilket? *
________________________________________________

D3. Vilket har varit din huvudsakliga försörjning? *
a de senaste 30 dagarna: ___
b de senaste 3 månaderna: ___
1 = Lön
2 = A-kassa
3 = Ersättning från Försäkringskassan
4 = Försörjningsstöd
5 = Studiemedel
6 = Försörjd av förälder/anhörig
7 = Kriminalitet
8 = Annat

D4. Om annan försörjning de senaste 30 dagarna, vad? *
________________________________________________

E - Sysselsättning (utbildning, arbete och praktik)
E1. Deltar du i någon regelbunden fritidsaktivitet?
(minst en gång per vecka) ___
0 = Nej 1 = Ja

E2. Om fritidsaktivitet, vad?
________________________________________________

E3. Vilken har din huvudsakliga sysselsättning varit?
a de senaste 30 dagarna: ___
b de senaste 3 månaderna: ___
1 = Grundskola 5 = Praktik
2 = Gymnasium 6 = Arbetslös
3 = Eftergymnasial utbildning/högskola 7 = Saknar sysselsättning
4 = Arbete 8 = Annat

E4. Om annan sysselsättning  de senaste 30 dagarna,
vilken? *
________________________________________________

E5. Vilken är din högsta fullföljda utbildningsnivå? *
___
1 = Ej fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande
2 = Fullföljd folkskola, grundskola eller motsvarande
3 = Fullföljt gymnasium, fackskola eller motsvarande
4 = Fullföljt eftergymnasial utbildning/högskola

E6. Har du eller har du haft problem i skolan som
påverkat din närvaro, dina resultat och/eller din trivsel?
___
0 = Nej 1 = Ja

E7. Om problem i skolan, vad?
________________________________________________

E8. Har du läs- och skrivsvårigheter? ___
0 = Nej 1 = Ja

E9. Är det något du skulle vilja förändra när det gäller
din sysselsättning? ___
0 = Nej 1 = Ja

E10. Om ja, vad är det viktigaste att förändra?
(sysselsättning)
________________________________________________

F - Alkohol, droger och tobak
F1. Röker eller snusar du regelbundet? ___
0 = Nej 1 = Ja

F2. När rökte eller snusade du första gången? (ålder,
ange 0 om det ej har skett) ____

F3. När var du berusad av alkohol första gången?
(ålder) ____

F4. Hur ofta dricker du alkohol? ___
0 = Aldrig
1 = 1 gång i månaden eller mer sällan
2 = 2-4 gånger i månaden
3 = 2-3 gånger i veckan
4 = 4 gånger per vecka eller mer

F5. Hur många glas dricker du en typisk dag då du
dricker alkohol? ___
0 = 1-2 3 = 7-9
1 = 3-4 4 = 10 eller fler
2 = 5-6

fortsättning på nästa sida
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F6. Hur ofta dricker du (tjej) 4 eller (kille) 5 glas eller
mer vid samma tillfälle? ___
0 = Aldrig
1 = Mer sällan än en gång i månaden
2 = Varje månad
3 = Varje vecka
4 = Dagligen eller nästan varje dag

F7. Primär drog och andra droger
Drog (välj från
alternativ 1)

Intagningssätt (välj
från alternativ 2)

Frekvens senaste 30
dagarna (välj från
alternativ 3)

Frekvens senaste 3
månaderna (välj från
alternativ 3)

Debutålder

Primär drog ____ ____ ____ ____ ____
Annan drog ____ ____ ____ ____ ____
Annan drog ____ ____ ____ ____ ____
Annan drog ____ ____ ____ ____ ____
Annan drog ____ ____ ____ ____ ____
Annan drog ____ ____ ____ ____ ____
Annan drog ____ ____ ____ ____ ____

Alternativ 1
1 = Alkohol 9 = Subutex/Subuxone
2 = Cannabis 10 = GHB
3 = Amfetamin 11 = Crack
4 = Kokain 12 = Sniffning/lösningsmedel
5 = Ecstasy 13 = Bensodiazepiner
6 = LSD 14 = Andra dämpande medel
7 = Heroin 15 = Anabola androgena steroider
8 = Metadon 16 = Andra medel

Alternativ 2
1 = Oralt 3 = Rökning
2 = Nasalt 4 = Injicering

Alternativ 3
0 = Ej bruk 3 = 2-3 dagar/vecka
1 = Enstaka tillfälle 4 = 4-6 dagar/vecka
2 = 1 dag/vecka eller mindre 5 = Dagligen

F8. Om andra medel (1), vad?
________________________________________________

F9. Om andra medel (2), vad?
________________________________________________

F10. Om andra medel (3), vad?
________________________________________________

F11. Om andra medel (4), vad?
________________________________________________

F12. Använder du två eller flera droger i kombination?
(blandmissbruk) * ___
0 = Nej 1 = Ja

F13. Har du någon gång injicerat narkotika? * ___
0 = Aldrig injicerat
1 = Injicerat någon gång, men inte senaste 12 månaderna
2 = Injicerat någon gång senaste 12 månaderna, men inte senaste 30

dagarna
3 = Injicerar för närvarande (under de senaste 30 dagarna)

F14. Är det något du skulle vilja förändra när det gäller
din användning av alkohol? ___
0 = Nej 1 = Ja

F15. Om ja, vad är det viktigaste att förändra? (alkohol)
________________________________________________

F16. Är det något du skulle vilja förändra när det gäller
din användning av narkotika och läkemedel? ___
0 = Nej 1 = Ja

F17. Om ja, vad är det viktigaste att förändra?
(narkotika och läkemedel)
________________________________________________

fortsättning från föregående sida
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G - Behandlingshistoria
G1. Har du tidigare vårdats ...?
a för narkotikaproblem ___
b för alkoholproblem ___
c enligt LVU ___
d enligt LVM ___
e frivillig psykiatrisk vård/BUP ___

f psykiatrisk tvångsvård ___
g annan vård ___
0 = Nej 1 = Ja

G2. Om annan vård, vad?
________________________________________________

H - Kriminalitet
H1. Har du någon gång blivit gripen av polisen, antal
gånger? (för brott du varit inblandad i eller misstänkts
för) ____

H2. Har du blivit dömd för något/några brott? * ___
0 = Nej 1 = Ja

H3. Har du någon gång blivit utsatt för något brott? ___
0 = Nej 1 = Ja

H4. Är det något du skulle vilja förändra när det gäller
din kriminalitet? ___
0 = Nej 1 = Ja

H5. Om ja, vad är det viktigaste att förändra?
(kriminalitet)
________________________________________________

I - Uppväxt och uppväxtmiljö
I1. Med vem eller vilka har du främst vuxit upp, dvs bott hos, upp till 18 års ålder?

Med vem/vilka (välj från alternativ 1) Om annan, vad?
0-2 år ____ ____
3-6 år ____ ____
7-9 år ____ ____
10-12 år ____ ____
13-15 år ____ ____
16-18 år ____ ____

Alternativ 1
1 = Båda föräldrarna/adoptivföräldrar 5 = Släktingar
2 = En förälder 6 = Familjehem/fosterhem
3 = En förälder med sambo 7 = Institution/behandlingshem
4 = Syskon 8 = Annan

I2. Har du någon gång varit placerad i familjehem eller
på institution? ___
0 = Nej 1 = Ja

I3. Förekom det ekonomiska problem i din
uppväxtmiljö? ___
0 = Nej 1 = Ja

I4. Förekom det alkohol- och drogmissbruk i din
uppväxtmiljö? ___
0 = Nej 1 = Ja

I5. Förekom det psykiska problem i din uppväxtmiljö?
___
0 = Nej 1 = Ja

I6. Förekom det misshandel/våld i din uppväxtmiljö?
___
0 = Nej 1 = Ja

I7. Har dina föräldrar separerat? ___
0 = Nej 1 = Ja
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J - Utsatt för våld
J1. Har du någon gång varit utsatt för våld/övergrepp?

Ja/Nej (välj från alternativ 1)
Fysiskt ____
Psykiskt ____
Sexuellt ____

Alternativ 1
0 = Nej 1 = Ja

K - Familj och relationer
K1. Nuvarande relationer

Hur många är ett stöd för dig? (antal)
Föräldrar ____
Syskon ____
Partner ____
Barn ____
Annan släkting ____
Nära vänner ____
Andra personer ____

K2. Umgås du med vänner som använder droger? ___
0 = Nej 2 = Ja, för det mesta
1 = Ja, ibland

K3. Umgås du med vänner som begår brott? ___
0 = Nej 2 = Ja, för det mesta
1 = Ja, ibland

K4. Är det något du skulle vilja förändra när det gäller
relationerna i din familj? ___
0 = Nej 1 = Ja

K5. Om ja, vad är det viktigaste att förändra? (familj)
________________________________________________

K6. Är det något du skulle vilja förändra när det gäller
relationerna till vänner och andra personer? ___
0 = Nej 1 = Ja

K7. Om ja, vad är det viktigaste att förändra? (vänner
och andra personer)
________________________________________________

L - Fysisk hälsa
L1. Har du under de senaste 30 dagarna haft
något/några allvarliga problem med din fysiska hälsa? *
___
0 = Nej 1 = Ja

L2. Om fysiska problem, vad?
________________________________________________

L3. Är det något som du skulle vilja förändra när det
gäller din fysiska hälsa? ___
0 = Nej 1 = Ja

L4. Om ja, vad är det viktigaste att  förändra? (fysisk
hälsa)
________________________________________________

M - Psykisk hälsa
M1. Har du någon gång/de senaste 30 dagarna under en period av en vecka eller längre ...?

Någon gång (välj från alternativ 1) De senaste 30 dagarna (välj från alternativ 1)
haft problem med sömnen ____ ____
varit deprimerad ____ ____
haft ångest eller upplevt allvarlig oro ____ ____
haft problem med att förstå, koncentrera dig
eller minnas

____ ____

upplevt svårigheter att kontrollera våldsamt
beteende

____ ____

fortsättning på nästa sida

5

Frågor markerade med * = BasDOK-frågor
Generella svarskoder: N = Ej relevant, X = Klienten vill ej svara, V = Vet ej, Z = Frågan har ej ställts

© IKMDOK Linnéuniversitetet

UngDOK 3.0 Inskrivning



 

VI 

Någon gång (välj från alternativ 1) De senaste 30 dagarna (välj från alternativ 1)
upplevt allvarliga självmordstankar ____ ____
om ja, har du försökt att begå självmord ____ ____
haft hallucinationer, utan att det har varit i
samband med drogbruk

____ ____

tagit receptbelagd medicin för något psykiskt
problem/funktionshinder

____ ____

haft någon ätstörning ____ ____
avsiktligt skadat dig själv ____ ____

Alternativ 1
0 = Nej 1 = Ja

M2. Har du någon neuropsykiatrisk diagnos? ___
0 = Nej 1 = Ja

M3. Om neuropsykiatrisk diagnos, vilken?
________________________________________________

M4. Har du varit med om en allvarlig händelse, olycka,
våld eller katastrof som du fortfarande påverkas
psykiskt av? (t.ex. mardrömmar, vaksamhet, undviker
saker som har samband med händelsen) ___
0 = Nej 1 = Ja

M5. Om allvarlig händelse, vad?
________________________________________________

M6. Är det något du skulle vilja förändra när det gäller
din psykiska hälsa? ___
0 = Nej 1 = Ja

M7. Om ja, vad är det viktigaste att förändra? (psykisk
hälsa)
________________________________________________

fortsättning från föregående sida

N - Avslutande frågor
N1. Vilken är din egen främsta anledning till kontakten
med vår enhet?
________________________________________________

N2. Är det något annat som du vill säga eller tillägga?
(som inte framkommer i formuläret och som har
betydelse för kontakten)
________________________________________________

6

Frågor markerade med * = BasDOK-frågor
Generella svarskoder: N = Ej relevant, X = Klienten vill ej svara, V = Vet ej, Z = Frågan har ej ställts
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UngDOK 3.0 Inskrivning
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Bilaga II 
Tabell 6. Översikt över respondenternas huvudsakliga sysselsättning de senaste tre månaderna i 
respektive grupp (n=153) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vilken	  har	  din	  
huvudsakliga	  
sysselsättning	  
varit	  de	  senaste	  
tre	  månaderna?	  

	   13-‐16	   17-‐19	   20	  ! 	  	   Total	  

Grundskola	   37	  
92,5	  %	  

6	  
7,6	  %	  

1	  
2,9	  %	  

44	  
28,8	  %	  

Gymnasium	   3	  
7,5	  %	  

59	  
74,7	  %	  

6	  
17,6	  %	  

68	  
44,4	  %	  

Eftergymnasial	  
utbildning/högskola	  

0	  
0	  %	  

0	  	  
0	  %	  

5	  
14,7	  %	  

5	  
3,3	  %	  

Arbete	   0	  
0	  %	  

2	  
2,5	  %	  

10	  
29,4	  %	  

12	  
7,8	  %	  

Arbetslös	   0	  
0	  %	  

1	  
1,3	  %	  

2	  
5,9	  %	  

3	  
2	  %	  

Saknar	  sysselsättning	   0	  
0	  %	  

11	  
13,9	  %	  

7	  
20,6	  %	  

18	  
11,8	  %	  

Annat	   0	  
0	  %	  

0	  
0	  %	  

3	  
8,8	  %	  

3	  
2	  %	  

Total	   40	  
100	  %	  	  

79	  
100	  %	  

34	  
100	  %	  

153	  
100	  %	  

 

Tabell 7. Översikt över respondenternas huvudsakliga sysselsättning de senaste tre månaderna i 
respektive grupp (n=150) 

	  
	  

Vilken	  har	  din	  
huvudsakliga	  
sysselsättning	  
varit	  de	  senaste	  
tre	  månaderna?	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Skola/arbete/praktik	   96	  
89,7	  %	  

35	  
77,8	  %	  

131	  
86,2	  %	  

Arbetslös/saknar	  
sysselsättning	  

11	  
10,3	  %	  

10	  
22,2	  %	  

21	  
13,8	  %	  

Total	   107	  
100	  %	  

45	  
100	  %	  

152	  
100	  %	  

  



 

 

Tabell 8. Översikt över respondenternas huvudsakliga boendeform de senaste tre månaderna i 
respektive grupp (n=155) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Vilken	  har	  din	  
huvudsakliga	  
boendeform	  varit	  
de	  senaste	  tre	  
månaderna?	  

	   13-‐15	  år	   16-‐18	  år	   19	  ! 	   Total	  

Egen	  bostad	   0	  
0	  %	  

0	  
0	  %	  

9	  
26,5	  %	  

9	  
5,8	  %	  

Andrahand/inneboende/studentbostad	   0	  
0	  %	  

2	  
2,5	  %	  

7	  
20,6	  %	  

9	  
5,8	  %	  

Försöks/träningslägenhet	   0	  
0	  %	  

1	  
1,3	  %	  

3	  
8,8	  %	  

4	  
2,6	  %	  

Institution	   0	  
0	  %	  

2	  
2,5	  %	  

0	  
0	  %	  

2	  
1,3	  %	  

Familjehem	   2	  
4,9	  %	  

5	  
6,3	  %	  

0	  
0	  %	  

7	  
4,5	  %	  

Fängelse/häkte	   0	  
0	  %	  

2	  
2,5	  %	  

0	  
0	  %	  

2	  
1,3	  %	  

Hos	  föräldrar	   38	  
92,7	  %	  

65	  
81,3	  %	  

13	  
38,2	  %	  

116	  
74,8	  %	  

Hos	  släktingar	   0	  
0	  %	  

0	  
0	  %	  

1	  
2,9	  %	  

1	  
0,6	  %	  

Bostadslös	   0	  
0	  %	  

0	  
0	  %	  

1	  
2,9	  %	  

1	  
0,6	  %	  

Annat	   0	  
0	  %	  

2	  
2,5	  %	  

0	  
0	  %	  

2	  
1,3	  %	  

Total	   41	  
100	  %	  

80	  
100	  %	  

34	  
100	  %	  

155	  
100	  %	  

 

  



Bilaga II 

III 

Tabell 9. Översikt över respondenternas huvudsakliga försörjning de senaste tre månaderna i 
respektive grupp (n=153) 

	  

	  

	  

	  

	  

Vilken	  har	  din	  
huvudsakliga	  
försörjning	  varit	  
de	  senaste	  tre	  
månaderna?	  

	   13-‐15	  år	   16-‐18	  år	   19	  ! 	   Total	  

Lön	   0	  
0	  %	  

0	  
0	  %	  

6	  
17,6	  %	  

6	  
3,9	  %	  

Ersättning	  från	  
försäkringskassan	  

0	  
0	  %	  

0	  
0	  %	  

3	  
8,8	  %	  

3	  
2	  %	  

Försörjningsstöd	   0	  
0	  %	  

7	  
8,9	  %	  

6	  
17,6	  %	  

13	  
8,5	  %	  

Studiemedel	   0	  
0	  %	  

0	  
0	  %	  

5	  
14,7	  %	  

5	  
3,3	  %	  

Försörjd	  av	  
förälder/anhörig	  

40	  
100	  %	  

70	  
88,6	  %	  

11	  
32,4	  %	  

121	  
79,1	  %	  

Kriminalitet	   0	  
0	  %	  

0	  
0	  %	  

1	  
2,9	  %	  

1	  
0,7	  %	  

Annat	   0	  
0	  %	  

2	  
2,5	  %	  

2	  
5,9	  %	  

4	  
2,6	  %	  

	   Total	   40	  
100	  %	  

79	  
100	  %	  

34	  
100	  %	  

153	  
100	  %	  

 

Tabell 10. Översikt över respondenternas alkoholvanor (n=154) 

	   	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

	  

	  

	  

Hur	  ofta	  dricker	  
du	  alkohol?	  

Aldrig	   15	  
13,9	  %	  

4	  
8,7	  %	  

19	  
12,3	  %	  

1	  gång	  i	  
månaden	  eller	  
mer	  sällan	  

47	  
43,5	  %	  

18	  
39,1	  %	  

65	  
42,2	  %	  

2-‐4	  gånger	  i	  
månaden	  

36	  
33,3	  %	  

15	  
32,6	  %	  

51	  
33,1	  %	  

	   2	  gånger	  i	  
veckan	  eller	  
mer	  

10	  
9,3	  %	  

9	  
19,6	  %	  

19	  
12,3	  %	  

	   Total	   108	  
100	  %	  

46	  
100	  %	  

154	  
100	  %	  

 

  



 

 

Tabell 11. Översikt över om blandmissbruk föreligger (n=141) 

	  

	  

Använder	  du	  två	  
eller	  flera	  
droger	  i	  
kombination?	  
(blandmissbruk)	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Ja	   21	  

21	  %	  

14	  

34,1	  %	  

35	  

24,8	  %	  

Nej	   79	  

79	  %	  

27	  

65,9	  %	  

106	  

75,2	  %	  

Total	   100	  

100	  %	  

41	  

100	  %	  

141	  

100	  %	  

 
Tabell 12. Översikt över respondenternas sömnproblem i respektive grupp (n=152) 

	   	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Har	  du	  någon	  
gång	  under	  en	  
period	  av	  en	  
vecka	  eller	  
längre	  haft	  
problem	  med	  
sömnen?	  

Ja	   65	  
60,2	  %	  

37	  
84,1	  %	  

102	  
67,1	  %	  

Nej	   43	  
39,8	  %	  

7	  
15,9	  %	  

50	  
32,9	  %	  

Total	   108	  
100	  %	  

44	  
100	  %	  

152	  
100	  %	  

 
Tabell 13. Översikt över depression hos respondenterna i respektive grupp (n=152) 

	   	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Har	  du	  någon	  
gång	  under	  en	  
period	  av	  en	  
vecka	  eller	  
längre	  varit	  
deprimerad?	  

Ja	   61	  
56,5	  %	  

42	  
95,5	  %	  

103	  
67,8	  %	  

Nej	   47	  
43,5	  %	  

2	  
4,5	  %	  

49	  
32,2	  %	  

Total	   108	  
100	  %	  

44	  
100	  %	  

152	  
100	  %	  
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V 

Tabell 14. Översikt över allvarlig ångest eller oro hos respondenterna i respektive grupp (n=150) 

	  

Har	  du	  någon	  
gång	  under	  en	  
period	  av	  en	  
vecka	  eller	  
längre	  haft	  
ångest	  eller	  
upplevt	  
allvarlig	  oro?	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Ja	   70	  
65,4	  %	  

41	  
95,3	  %	  

111	  
74	  %	  

Nej	   37	  
34,6	  %	  

2	  
4,7	  %	  

39	  
26	  %	  

Total	   107	  
100	  %	  

43	  
100	  %	  

150	  
100	  %	  

 
Tabell 15. Översikt över förståelse-, minne- eller koncentrationsproblem hos respondenterna i 
respektive grupp (n=152) 

	  
Har	  du	  någon	  
gång	  under	  en	  
period	  av	  en	  
vecka	  eller	  
längre	  haft	  
problem	  med	  
att	  förstå,	  
koncentrera	  dig	  
eller	  minnas?	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Ja	   71	  
65,7	  %	  

36	  81,8	  %	   107	  70,4	  %	  

Nej	   37	  34,3	  %	   8	  18,2	  %	   45	  29,6	  %	  

Total	   108	  100	  %	   44	  100	  %	   152	  100	  %	  

 
Tabell 16. Översikt över våldsamt beteende hos respondenterna i respektive grupp (n=152) 

	  

Har	  du	  någon	  
gång	  under	  en	  
period	  av	  en	  
vecka	  eller	  
längre	  upplevt	  
svårigheter	  med	  
att	  kontrollera	  
våldsamt	  
beteende?	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Ja	   42	  
38,9	  %	  

22	  
50	  %	  

88	  
57,9	  %	  

Nej	   66	  
61,1	  %	  

22	  
50	  %	  

64	  
42,1	  %	  

Total	   108	  
100	  %	  

44	  
100	  %	  

152	  
100	  %	  

 

  



 

 

Tabell 17. Översikt över allvarliga självmordstankar hos respondenterna i respektive grupp (n=151) 

	   	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Har	  du	  någon	  gång	  
under	  en	  period	  
av	  en	  vecka	  eller	  
längre	  upplevt	  
allvarliga	  
självmordstankar?	  	  

Ja	   39	  
36,4	  %	  	  

33	  
75	  %	  

72	  
47,7	  %	  

Nej	   68	  
63,6	  %	  

11	  
25	  %	  

79	  
52,3	  %	  

Total	   107	  
100	  %	  

44	  
100	  %	  

151	  
100	  %	  

 

Tabell 18. Översikt över självmordsförsök hos respondenterna i respektive grupp (n=121) 

	   	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

	  

Om	  ja,	  har	  du	  
försökt	  att	  begå	  
självmord?	  

Ja	   17	  
20,7	  %	  

26	  
66,7	  %	  

43	  
35,5	  %	  

Nej	   65	  
79,3	  %	  

13	  
33,3	  %	  

78	  
64,5	  %	  

Total	   82	  
100	  %	  

39	  
100	  %	  

121	  
100	  %	  

 

Tabell 19. Översikt över hallucinationer hos respondenterna i respektive grupp (n=152) 

	  
Har	  du	  någon	  
gång	  under	  en	  
period	  av	  en	  
vecka	  eller	  
längre	  haft	  
hallucinationer,	  
utan	  att	  det	  har	  
varit	  i	  samband	  
med	  drogbruk?	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Ja	   18	  
16,7	  %	  

16	  
36,4	  %	  

34	  
22,4	  %	  

Nej	   90	  
83,3	  %	  

28	  
63,6	  %	  

118	  
77,6	  %	  

Total	   108	  	  
100	  %	  

44	  
100	  %	  

152	  
100	  %	  
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Tabell 20. Översikt över om respondenterna intagit receptbelagd medicin i respektive grupp (n=152) 

	  

	  

Har	  du	  någon	  gång	  
under	  en	  period	  av	  
en	  vecka	  eller	  
längre	  tagit	  
receptbelagd	  för	  
något	  psykiskt	  
problem/funktions-‐
hinder?	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  
flickor	  

Total	  

Ja	   24	  

22,2	  %	  

21	  

47,7	  %	  

45	  

29,6	  %	  

Nej	   84	  

77,8	  %	  

23	  

52,3	  %	  

107	  

70,4	  %	  

Total	   108	  

100	  %	  

44	  

100	  %	  

152	  

100	  %	  

 

Tabell 21. Översikt över ätstörning hos respondenterna i respektive grupp (n=151) 

	  

Har	  du	  någon	  
gång	  under	  en	  
period	  av	  en	  
vecka	  eller	  
längre	  haft	  
någon	  
ätstörning?	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Ja	   29	  
27,1	  %	  

22	  
50	  %	  

51	  
33,8	  %	  

Nej	   78	  
72,9	  %	  

22	  
50	  %	  

100	  
66,2	  %	  

Total	   107	  
100	  %	  

44	  
100	  %	  

151	  
100	  %	  

 
Tabell 22. Översikt över självskada hos respondenterna i respektive grupp (n=150) 

	  

	  
Har	  du	  någon	  
gång	  under	  en	  
period	  av	  en	  
vecka	  eller	  
längre	  avsiktligt	  
skadat	  dig	  själv?	  

	   Ej	  utsatta	  
flickor	  

Utsatta	  flickor	   Total	  

Ja	   42	  
39,3	  %	  

26	  
60,5	  %	  

68	  
45,3	  %	  

Nej	   65	  
60,7	  %	  

17	  
39,5	  %	  

82	  
54,7	  %	  

Total	   107	  
100	  %	  

43	  
100	  %	  

150	  
100	  %	  

 



 

 

 


