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Förord 
 
Denna rapport utgör den andra delen i det av professor Ted Goldberg initi-
erade projektet ”Invandrare, tungt missbruk, socialt arbete”.  Projektet 
finansieras genom ett anslag från regeringens narkotikapolitiska samordning 
”Mobilisering mot narkotika” och har bedrivits vid Institutionen för socialt 
arbete – Socialhögskolan, Stockholms universitet. 

Utgångspunkten för projektet är att undersöka eventuella kopplingar 
mellan tungt narkotikamissbruk och ogynnsamma levnadsförhållanden 
bland individer med utländsk bakgrund. Detta för att försöka finna en för-
klaring till varför individer med utländsk bakgrund verkar vara över-
representerade bland tunga narkotikamissbrukare i Sverige. Den första 
studien ”Invandrades levnadsvillkor i Sverige – en forskningsöversikt” 
(Sjögren, 2005) gav en grundläggande beskrivning av invandrades levnads-
villkor i Sverige. Föreliggande studie koncentrerar sig på de individer med 
utländsk bakgrund som har blivit tunga narkotikamissbrukare. Deras upp-
växt- och levnadsvillkor kartläggs och jämförs med en kontrollgrupp 
matchad på väsentliga variabler, men bestående personer som inte är tunga 
narkotikamissbrukare.  

Studien har genomförts på Institutionen för socialt arbete, Stockholms 
universitet, och rapporten har skrivits av mig under Ted Goldbergs hand-
ledning. Jag vill här passa på att tacka Ted Goldberg för hans effektiva väg-
ledning och hjälpsamhet under författandet av rapporten. 

 
Stockholm, december 2007 

 
Emelie Shanks 

 



 

 

 
Abstract in English 

 
The aim of  this study is to investigate the living conditions during child- and 
adulthood among people of  foreign origin who are registered by the 
Department of  Social Services in Stockholm as problematic consumers of  
narcotics. The results are compared to a control group, which is matched on 
a number of  essential variables but consists exclusively of  individuals who 
are not registered as problematic consumers of  narcotics.  

The research questions studied are: What were the living conditions of  
the study group during child- and adulthood? What differences, in terms of  
living conditions, can be found between the study group and the control 
group? Are problematic consumers of  narcotics primarily recruited from 
ethnic minority groups from certain parts of  the world and if  so, can this be 
correlated to differences in living conditions between the various minority 
groups?  

To answer these questions, information about the study group has been 
collected from the Department of  Social Services in Stockholm, as well as 
from Statistics Sweden (SCB), The Swedish National Council for Crime 
Prevention (BRÅ) and The National Board of  Health and Welfare (Social-
styrelsen). Information about the control group has been collected from the 
same registers with the exception of  the registers owned by the Department 
of  Social Services. 

The results show that the individuals of  the study group have 
experienced poor living conditions in both childhood and adulthood to a 
greater extent than those oft the control group, and that the differences are 
statistically significant. During childhood, it was more common among 
individuals in the study group to have parents who had little education, were 
unemployed, received social benefits, had been convicted of  a crime and/or 
imprisoned, or who had been hospitalised for a psychiatric condition or for 
problematic consumption of  alcohol or drugs. It was also more common 
for the individuals in the study group to have low education. As adults, the 
individuals in the study group had more often been unemployed, received 
social benefits, been convicted of  a crime and/or imprisoned, or been 
hospitalised for a psychiatric condition or for problematic consumption of  
alcohol or drugs. 

The results also revealed that there was a correlation between region of  
origin and living conditions for the control group. Individuals who 
originated from non-European countries had more often experienced more 
adverse living conditions as adults than individuals who originated from 
European countries. Individuals who originated from non-European 



 

countries were also more likely to have been raised by parents who were 
unemployed or who received social benefits. These factors indicate that 
people of  non-European heritage generally have poorer living conditions in 
Sweden.  

No such correlation between region of  origin and living conditions was 
observed for the study group. Instead, the individuals in the study group 
had experienced adverse conditions irrespective of  their origin. This 
indicates that the individuals who have become problematic consumers were 
amongst the most vulnerable members of  each group.  
 

 



 

Abstrakt på svenska 
 
Syftet med denna rapport är att kartlägga uppväxt- och levnadsförhållanden 
för individer med utländsk bakgrund som är aktuella på socialtjänsten i 
Stockholms stad på grund av problematisk konsumtion av narkotika (tungt 
narkotikamissbruk), samt att jämföra dessa individers förhållanden med en 
kontrollgrupp matchad på väsentliga variabler, men bestående personer som 
inte är kända för tungt narkotikamissbruk. Jämförelsen syftar till att utröna 
om det finns tydliga skillnader vad gäller de sociala förhållandena grupperna 
emellan.  Studiens frågeställningar lyder: Hur har levnadsförhållandena under 
uppväxten och i vuxen ålder sett ut för undersökningspopulationen? Kan 
några skillnader urskiljas vid en jämförelse mellan undersökningspopula-
tionen och kontrollgruppen? Rekryteras problematiska konsumenter av 
narkotika oproportionerligt mycket bland människor som härstammar från 
vissa delar av världen, och om så är fallet, kan det urskiljas några samband 
mellan detta och skillnader i levnadsförhållanden mellan olika minoritets-
grupper? 

För att få svar på dessa frågeställningar har information om undersök-
ningspopulationen inhämtats från socialtjänsten i Stockholms stad, samt 
från register på Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) och Socialstyrelsen. För kontrollgruppen har registerdata inhämtats 
från samma instanser med undantag för socialtjänsten.  

Resultatet visar att individerna i undersökningspopulationen i högre grad 
har haft sämre uppväxt- och levnadsförhållanden än kontrollgruppen, samt 
att skillnaderna är statistiskt signifikanta. Vad gäller uppväxtförhållanden har 
fler i undersökningspopulationen haft föräldrar som varit lågutbildade, varit 
utan förvärvsarbete, förekommit i lagföringsregistret, dömts till frihets-
berövande straff, samt vårdats på sjukhus för psykisk ohälsa eller missbruk. 
Individerna i undersökningspopulationen har dessutom oftare slutat skolan 
innan gymnasiet, samt oftare tillhört familjer som varit socialbidragstagare. I 
vuxen ålder har undersökningspopulationens individer oftare varit utan för-
värvsarbete, emottagit socialbidrag, förekommit i lagföringsregistret, dömts 
till frihetsberövande straff, samt oftare blivit vårdade på sjukhus för psykisk 
ohälsa eller missbruk än kontrollgruppens individer.  

I resultatet framkom även att det i kontrollgruppen fanns ett samband 
mellan härkomst och levnadsförhållanden. Individer i kontrollgruppen med 
utomeuropeisk härkomst har oftare som vuxna haft sämre villkor än indivi-
der med europeisk härkomst. De har också oftare haft föräldrar som varit 
utan förvärvsarbete, eller tillhört en familj där någon fått socialbidrag. Detta 
samband återfanns inte i undersökningspopulationen. Individerna i 
undersökningspopulationen verkar ha haft ofördelaktiga förhållanden 



 

oavsett härkomst, vilket tyder på att de individer som blivit tunga 
narkotikamissbrukare tillhör de mest utsatta från respektive grupp. 
 
Nyckelord: narkotikamissbruk, uppväxtförhållanden, levnadsförhållanden, 
utländsk bakgrund, invandrare 



 

 
 

Innehållsförteckning 
 
Abstract in English 
Abstrakt på svenska 
INLEDNING ________________________________________ 13 
BEGREPP __________________________________________ 14 
TIDIGARE FORSKNING _________________________________ 15 

Levnadsförhållanden hos personer med utländsk bakgrund ................................... 15 
Sociala faktorer och missbruk ................................................................................... 16 

Uppväxtförhållanden och bakgrund ..............................................................................16 
Missbruk och utländsk bakgrund ............................................................................. 19 

Tungt narkotikamissbruk bland personer med utländsk bakgrund ................................19 
Situationen efter 1998 ...................................................................................................20 

SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH METOD ________________________ 21 
Syfte ........................................................................................................................... 21 
Frågeställningar ......................................................................................................... 21 
Metod ........................................................................................................................ 22 

Urval ..............................................................................................................................22 
Datainsamling ...............................................................................................................23 
Matchningskriterier .......................................................................................................23 
Variabler ........................................................................................................................23 
Etiska aspekter och överväganden ..................................................................................24 
Validitet och reliabilitet .................................................................................................25 
Bortfall ...........................................................................................................................26 
Begränsningar ................................................................................................................27 

TEORETISK ANSATS ___________________________________ 29 
Den biokemiska förklaringsmodellen och Sveriges narkotikapolitik ...................... 29 

Kort om den svenska narkotikapolitikens utveckling och den biokemiska 
förklaringsmodellen .......................................................................................................29 
Hur/varför blir individer tunga narkotikamissbrukare – biokemisk förklaringsmodell ..30 
Önskvärda insatser från samhället ..................................................................................30 

Stämplingsteori .......................................................................................................... 31 
Stämplingsteorins ursprung ...........................................................................................31 
Hur/varför blir individer tunga narkotikamissbrukare – Goldbergs modell ...................31 
Önskvärda insatser från samhället ..................................................................................34 

Kortfattat om teoriernas skillnader ........................................................................... 34 
RESULTAT OCH DISKUSSION ______________________________ 37 

Kort beskrivning av undersökningspopulationen .................................................... 37 
Ålder ..............................................................................................................................37 
Könsfördelning ..............................................................................................................38 
Födelseregion .................................................................................................................38 
Huvudpreparat ..............................................................................................................41 

Uppväxtförhållanden för undersökningspopulationen och kontrollgruppen .......... 43 
Invandringsålder ............................................................................................................43 
Utbildning .....................................................................................................................44 
Kontrollgruppens och undersökningsgruppens föräldrars utbildning ............................45 



 

Föräldrars sysselsättning under individernas uppväxt .................................................... 47 
Socialbidrag under uppväxten, 0 – 17 år (år 1985, 90 och 2002).................................. 48 
Föräldrars lagföringar .................................................................................................... 50 
Föräldrars fängelsestraff ................................................................................................. 52 
Föräldrarnas vård ........................................................................................................... 54 
Sammanlagt antal ofördelaktiga förhållanden ................................................................ 55 

Levnadsförhållanden i vuxen ålder för undersökningspopulationen och 
kontrollgruppen ......................................................................................................... 56 

Sysselsättning ................................................................................................................ 56 
Socialbidrag ................................................................................................................... 57 
Undersökningspopulationen och kontrollgruppens förekomst i lagföringsregistret ....... 59 
Undersökningspopulationens och kontrollgruppens domar som har inneburit 
fängelsestraff/sluten ungdomsvård/rättspsykiatrisk vård ................................................ 60 
Patientregistret .............................................................................................................. 61 
Sammanlagt antal ofördelaktiga förhållanden i vuxen ålder ........................................... 64 

Härkomst, levnadsförhållanden och problematisk konsumtion .............................. 65 
AVSLUTANDE DISKUSSION _______________________________ 67 

Sammanfattning av resultaten ................................................................................... 67 
Teoretisk anknytning ................................................................................................ 68 

Goldbergs stämplingsteori ............................................................................................. 69 
Bejerots teori ................................................................................................................. 71 
Implikationer för svensk narkotikapolitik och förebyggande arbete .............................. 72 

Förslag till fortsatt forskning ..................................................................................... 74 
TABELLER _________________________________________ 75 
INFORMATION OM ANVÄNDA REGISTER _______________________ 93 

Registret över totalbefolkningen ............................................................................... 93 
Historiska befolkningsregistret ................................................................................. 93 

Bortfall Historiska befolkningsregistret ......................................................................... 93 
Flergenerationsregistret ............................................................................................ 93 
Sysselsättning ............................................................................................................ 94 

Sysselsättningsregistret 2002 ......................................................................................... 94 
Sysselsättningsstatus från Folk- och bostadsräkningarna (FoB) 70, 80 och 90 .............. 94 
Hanteringen av data om föräldrars sysselsättning .......................................................... 95 
Bortfall sysselsättning .................................................................................................... 95 

Utbildning ................................................................................................................. 96 
Utbildningsregistret 2002.............................................................................................. 96 
Utbildning folk och bostadsräkningarna (FoB) 70, 80 och 90 ...................................... 96 
Bortfall utbildning ......................................................................................................... 96 

Statistiska centralbyråns totalräknade statistik om inkomster och taxeringar (IoT)
 ................................................................................................................................... 97 

Bortfall IoT ................................................................................................................... 97 
Lagföringsregistret .................................................................................................... 97 
Patientregistret .......................................................................................................... 99 

REFERENSER ______________________________________ 101 

 





13 
 

KAPITEL 1  

Inledning 
Sedan 1960-talet har användandet av narkotika ansetts vara ett problem i 
Sverige. Narkotikan förekom även tidigare, men först när den började figu-
rera bland kriminellt belastade personer definierades fenomenet som ett 
socialt problem. En statlig utredning, Narkomanvårdskommittén, tillsattes 
och med utgångspunkt i kommitténs förslag infördes en strikt narkotika-
policy som under åren har haft ett brett stöd hos befolkningen (Börjeson, 
2002, s. 79f). Under ungefär samma tidsperiod utvecklades Sverige till ett 
mångkulturellt samhälle. Arbetskraftsinvandringen efter andra världskriget, 
som från början var tänkt att täcka Sveriges behov av arbetskraft under en 
tillfällig högkonjunktur, utvecklades till en oersättlig del i svenskt arbetsliv. 
Från mitten av sjuttiotalet förändrades både arbetsmarknaden och invand-
ringen. Den så kallade oljekrisen drev in i-världen i en lågkonjunktur och 
Sverige utvecklade en mer detaljerad reglering av arbetskraftsinvandringen. 
Den största delen av invandringen bestod därefter av flyktingar från andra 
delar av världen och anhöriga till tidigare invandrade. Flyktinginvandringen 
har fortsatt och under 90-talet var invandringen som högst, främst till följd 
av kriget på Balkan. Trenden under 2000-talets första hälft är att invand-
ringen fortsätter att öka (Sjögren, 2005, s. 13f). 

Problematisk konsumtion av narkotika (tungt narkotikamissbruk) kan ses 
som ett uttryck för den yttersta formen av samhällelig marginalisering. För-
klaringarna till att människor blir problematiska konsumenter är förmod-
ligen lika många som de enskilda missbrukarna. En utgångspunkt för detta 
arbete är dock att det på ett övergripande plan föreligger specifika sam-
hälleliga faktorer som ökar risken för utvecklande av ett tungt missbruk.  

Vissa grupper av personer med utländsk bakgrund kan räknas till de 
mest marginaliserade i samhället bland annat vad det gäller boende, arbets-
marknad, utbildning och ekonomi (a a, s. 10f). Samtidigt visar en jämförelse 
mellan de två senaste nationella kartläggningarna av det tunga missbruket 
(UNO-1992 och MAX-1998) att tungt narkotikamissbruk har ökat opropor-
tionerligt mycket bland personer med utländsk bakgrund under perioden 
mellan studierna. Beroende på hur man räknar bortfallet ligger ökningen 
mellan en fördubbling och en tredubbling (Goldberg, 2005, s. 330).  För att 
undersöka eventuella samband mellan levnadsförhållanden och tungt narko-
tikamissbruk hos individer med utländsk bakgrund och tungt narkotika-
missbruk, initierade Ted Goldberg projektet ”Invandrare, tungt missbruk, 
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socialt arbete”. Som en första del i projektet genomfördes en forsknings-
översikt av aktuell forskning om levnadsvillkoren för samtliga personer med 
utländsk bakgrund i Sverige (Sjögren, 2005). Föreliggande studie utgör en 
fortsättning på projektet och syftar till att kartlägga uppväxt- och levnads-
förhållanden hos individer med utländsk bakgrund som är aktuella på social-
tjänsten i Stockholms stad på grund av tungt narkotikamissbruk. 

Begrepp 
 

”Invandrare”, ”andra generationens invandrare” eller ”person med utländsk 
bakgrund” är begrepp som kommer att användas i föreliggande studie för 
att beskriva en mycket heterogen grupp som svårligen låter sig fogas in i 
kategorier. Följande begrepp kommer att användas: 

• Invandrare – en människa bosatt i Sverige som är född utomlands. 
• Andra generationens invandrare – en individ som är född i Sverige 

med minst en utrikes född förälder. 
• Inrikes födda med svensk bakgrund – personer födda i Sverige med 

två föräldrar födda i Sverige. Person med svensk bakgrund kommer 
att användas som synonym. 

• Person med utländsk bakgrund – ett samlingsbegrepp som inne-
fattar både invandrare och andra generationens invandrare. 

• Härkomst – ett begrepp som i första hand innebär individens egen 
födelseregion. I de fall då individen är född i Sverige har veder-
börande tilldelats härkomst efter var föräldrarna är födda (t.ex. 
Europa/utanför Europa). Om individen har minst en förälder född 
utanför Europa inräknas vederbörande i kategorin ”utomeuropeisk 
härkomst”. 

 
Vidare kommer följande begrepp användas för att beskriva individernas 

narkotikaanvändning: 
• Tungt narkotikamissbruk/tung missbrukare – i MAX-98 bedöms 

en individ vara tung missbrukare/ha ett tungt narkotikamissbruk 
om hon injicerat narkotika någon gång under de senaste tolv måna-
derna eller använt narkotika dagligen eller så gott som dagligen 
under de senaste fyra veckorna (oavsett intagningssätt). Medicinskt 
ordinerad konsumtion inräknas inte (Olsson et al., 2001, s. 9). 
Denna studie kommer att följa MAX-98s definition. Problematisk 
konsumtion/problematisk konsument kommer att användas som 
synonymer till tungt narkotikamissbruk. 
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• Experimentellt narkotikabruk – innefattar all användning av nar-
kotika som inte kan räknas till tungt missbruk. Rekreations-
konsumtion kommer att användas som synonym. 

• Narkotikaanvändning – ett samlingsbegrepp som innefattar både 
tungt missbruk och experimentellt narkotikabruk. 

• Huvudpreparat – det preparat som enligt socialtjänstens personakt 
dominerar individens problematiska konsumtion.  

 

Vid referat från tidigare forskning definieras de begrepp som respektive 
forskare använt sig av i en fotnot. I de fall då begreppen inte definierats i 
originalartikeln används det begrepp från ovanstående begreppsapparat som 
bedöms vara mest adekvat.  

Tidigare forskning 

Levnadsförhållanden hos personer  
med utländsk bakgrund  

Delstudie 1 i projektet ”Invandrare, tungt missbruk, socialt arbete” var en 
översikt av aktuell forskning om levnadsvillkoren för personer med utländsk 
bakgrund i Sverige. Rapporten fokuserade på sju områden: arbetsmarknad, 
socialtjänstens verksamhet, hälsa, boende, utbildning, ekonomi och för-
sörjning, samt övrigt deltagande i samhället. I forskningsöversikten konsta-
terades att det förekommer skillnader i levnadsvillkor beroende på om man 
har utländsk bakgrund eller inte. Familjens vistelsetid, migrationsorsak och 
födelseregion ger ofta utslag vad gäller utrikes föddas förutsättningar på de 
undersökta områdena. Vid en närmare granskning av dessa skillnader fram-
kommer ofta ett trappstegsliknande mönster där inrikes födda med svensk 
bakgrund återfinns på ”högsta steget”, det vill säga de mest fördelaktiga 
positionerna. De individer som har kommit som flyktingar från utom-
europeiska länder (samt vissa europeiska länder) med kort vistelsetid i 
Sverige förefaller ha de mest ofördelaktiga förutsättningarna i samhället. 
Övriga personer med utländsk bakgrund intar mellanpositioner. Undantaget 
är de som invandrat från ”rika västländer”, vars levnadsvillkor inte skiljer sig 
nämnvärt från infödda med svensk bakgrund. Även bland dem som är 
födda i Sverige finns vissa skillnader beroende på om en eller båda för-
äldrarna är födda utrikes. Personer födda i Sverige med invandrade föräldrar 
har ofta en bättre position än de som själva har invandrat, men i jämförelse 
med inrikes födda med svensk bakgrund har de enligt viss forskning en 
sämre position. Även här finns skillnader beroende på föräldrarnas 
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ursprungsland och vistelsetid enligt det tidigare nämnda trappstegsmönstret 
(Sjögren, 2005, s. 7).     

Sociala faktorer och missbruk 
Tungt narkotikamissbruk och dess orsaker har studerats inom en rad olika 
fält, till exempel inom läkarvetenskapen, psykologin, sociologin och socialt 
arbete. Resultaten skiljer sig åt, vilket dels tyder på att varje fält har studerat 
företeelsen utifrån sina egna specifika teoretiska ramar, och dels på att det 
tunga narkotikamissbruket är ett komplext fenomen med många olika fakto-
rer som samverkar. Också vad gäller vilka sociala/psykosociala faktorer som 
kan ha betydelse för tungt narkotikamissbruk skiljer sig olika studiers resul-
tat från varandra. Som framgår nedan pekar ett stort antal forsknings-
rapporter dock på att ogynnsamma sociala förhållanden och levnadsvillkor 
har betydelse för utvecklandet av problematisk konsumtion av narkotika.  

Uppväxtförhållanden och bakgrund  
Socioekonomiska- och familjeförhållanden under uppväxten 
I en litteraturöversikt över ett flertal internationella studier framkom att 
specifika sociala faktorer hade samband med narkotikaanvändning1 (Galea et 
al., 2004, s. 36). Ogynnsamma familjeförhållanden och narkotikaanvändande 
i kamratkretsen var faktorer som spelade roll för att ungdomar skulle börja 
använda narkotika (a a, s. 48). Sociala faktorer som socioekonomisk status 
och boende i underprivilegierade bostadsområden har konstaterats ha ett 
samband med narkotikaanvändning (a a, s. 45). Enligt Pearson & Patel 
(1998, s. 199f) visar undersökningar i Storbritannien sedan 1980 att tungt 
narkotikamissbruk2 återfinns i områden med hög arbetslöshet och social 
deprivation. 

Hjern (2004, s. 43) har i sin svenska studie undersökt individer som läggs 
in på sjukhus på grund av tungt narkotikamissbruk3 och funnit att risken för 
sjukhusinläggning var störst i stora städer, och att risken ökade om:  

                                                      
1 Galea et al. (2004) diskuterar olika stadier av narkotikaanvändning: initiation, use, misuse, 

cessation, abstinence och relapse, men definierar inte begreppen närmare. 
Samlingsbegreppet narkotikaanvändning har här fått stå som översättning. 

2 Pearson & Patel, (1998) talar om ”serious drug-related problems”, men definitierar inte 
begreppet, varför det här översätts med tungt narkotikamissbruk. 

3 Hjern (2004) använder begreppet narkotikamissbruk som han definierar utifrån 
diagnosmanualen Klassifikation av sjukdomar 1987 (ICD 9) respektive Klassifikation av 
sjukdomar och hälsoproblem 1997 (ICD 10). Diagnoserna 292, 304, 965.0, 968.5, 969.6 
RR, 969.7 (ICD-9), samt F 11, F12, F14, F16, F19 (ICD-10) definieras som 
narkotikamissbruk. 
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• föräldrarna hade låg socioekonomisk status under uppväxten, 
• om familjen erhållit ekonomiskt bistånd, 
• om forskningspersonen bodde med en ensamstående förälder, 
• om forskningspersonen bodde i lägenhet (jämfört med hus) under 

uppväxten.  
 
I Solarz (1990) undersökning av 50 000 svenska värnpliktiga fann han 

bland annat att:  
• problematiska konsumenter4 oftare kommer från hem med sjuka 

föräldrar än icke-missbrukare (s. 48), 
• det finns ett samband mellan faderns alkoholvanor och sonens 

narkotikavanor (s. 48f), 
• mycket sträng uppfostran har ett samband med användning av 

narkotika (s. 49f), 
• kroppslig bestraffning har starka samband med narkotika-

användning. De som ofta fått stryk blir oftare problematiska kon-
sumenter än de som sällan eller aldrig fått stryk (s. 50f), 

• de flesta problematiska konsumenter har någon gång/flera gånger 
rymt hemifrån (s. 51f), 

• de som bott hos modern eller hos andra vårdnadshavare löper tre 
gånger större risk att vara problematiska konsumenter än de som 
vuxit upp hos båda föräldrarna (s. 52), 

• problematiska konsumenter är överrepresenterade bland familjer 
med dålig ekonomi och trångboddhet (s. 53f), 

• de som vantrivdes hemma löpte 10 gånger högre risk att utveckla 
ett tungt missbruk än de som trivdes hemma (s. 54), 

 
Sarnecki (2003, s. 253) menar att individens familjeförhållanden är en av 

de viktigaste faktorerna bakom social missanpassning hos vuxna individer. I 
en uppföljning av ungdomar som år 1956 ingick i en undersökning av unga 
lagöverträdare, relaterades sambanden mellan familjeförhållanden hos dessa 
ungdomar med uppgifter om eventuellt tungt narkotikamissbruk efter 20 års 
ålder. Det visade sig att följande sju faktorer uppvisade starkast samband 
med risken att utveckla tungt narkotikamissbruk som vuxen: 

• faderns alkoholmissbruk, 
• dålig föräldratillsyn (hemkomsttider, föräldrarnas vetskap om 

kamrater osv.), 
                                                      

4 Solarz (1990) delar in sin undersökningsgrupp i sex olika kategorier efter hur många gånger 
de använt narkotika (s. 34). De som ingår i grupp nr 6 (som har använt narkotika mer än 
50 ggr eller injicerat) har översatts till problematiska konsumenter/tunga missbrukare i 
föreliggande studie. 
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• dåligt emotionellt klimat i hemmet (relationer mellan ungdomen 
och föräldrarna, samt föräldrarna emellan), 

• liten trygghet i uppväxtförhållanden (skilsmässa, separation från 
föräldrarna), 

• låg kulturell standard (hjälp med läxläsning, deltagande i kulturella 
aktiviteter), 

• socialgrupp III, 
• låg materiell standard (föräldrarnas taxerade inkomst). 

 
Sarnecki har även studerat ungdomar inskrivna på särskilda ungdoms-

hem i Stockholms län åren 1990-94. Dessa ungdomars bakgrunds-
förhållanden visar små skillnader jämfört med ungdomarna från 1956 års 
undersökning. Vissa skillnader finns dock: i 1956 års undersökning var det 
främst faderns alkoholmissbruk som påverkade ungdomarna, några 
noteringar om moderns missbruk fanns knappt. Föräldrarna till 90-talets 
ungdomar tillhörde den första och mest belastade generationen tunga 
narkotikamissbrukare. Föräldrarnas socialgruppstillhörighet tycks under 90-
talet inte ha haft lika stor effekt som under 50-talet. Skillnaden verkar istället 
gå mellan de som faktiskt tillhör en socialgrupp (I, II eller III) och de som 
inte går att klassificera eftersom de saknar yrke eller arbete. En annan stor 
förändring är antalet personer med utländsk bakgrund. I undersökningen 
från 1956 fanns ytterst få ungdomar med utländsk bakgrund. Ungdomarna 
med utländsk bakgrund var däremot under 90-talet överrepresenterade på 
de särskilda ungdomshemmen (Sarnecki, 2003, s. 256).  
 
Kriminalitet och konsumtion av andra droger 
Solarz (1990) fann att problematisk konsumtion har ett samband med: 

• stor tobakskonsumtion i ungdomen (s. 73f), 
• att man under tonåren ofta varit berusad, bakfull och tagit en åter-

ställare (s. 74ff),  
• att man sniffat mer än 10 ggr (s. 77f), 
• upprepat snatteri under ungdomsåren (s. 79f), 
• att man är känd av myndigheterna (s. 80). 

 
I Nilssons et al. (2001, s. 33) studie om personer som dömts för heroin-

brott under 1996 framkommer att ungefär 80 % av de dömda hade lagförts 
för någon annan form av kriminalitet tidigare. Endast 11 % hade varit lag-
förda för narkotikabrott innan de dömdes för annan typ av brottslighet.  
 
Skola/utbildning 
Utbildningen hos lagförda heroinbrottslingar i Sverige är mycket bristfällig i 
jämförelse med befolkningen i helhet. Mer än hälften har endast grundskola 
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som högsta utbildningsnivå (Nilsson et al., 2001, s. 27). Också enligt 
amerikansk forskning har narkotikaanvändning5 visat sig ha ett samband 
med utbildningsnivå. Droganvändande är vanligare bland ungdomar som 
har hoppat av skolan i förtid (Swaim et al., 1997, s. 51 och Gfoerer et al., 
1997, s. 62). Solarz (1990, s. 59ff) fann i sin undersökning att ett flertal per-
soner som utvecklat en problematisk konsumtion av narkotika har haft en 
dålig anpassning i skolan, skolkat, fått anmärkningar på dåligt uppförande 
samt gått om någon klass eller gått i specialklass. 

Missbruk och utländsk bakgrund  

Tungt narkotikamissbruk bland  
personer med utländsk bakgrund  

1992 och 1998 genomfördes landsomfattande kartläggningar av det tunga 
narkotikamissbruket i Sverige (UNO-92 respektive MAX-98). Kartläggning-
arna var så kallade casefinding-studier, vilket innebär att anställda inom 
framförallt socialtjänst, sjukvård, polis, kriminalvård och behandlingshem 
fick lämna uppgift om hur många personer (cases) som de kände till som 
använde narkotika (Lander et al., 2002). Totalt sett fanns det ungefär 26 000 
tunga narkotikamissbrukare i Sverige vid den senare undersökningen 
(Olsson et al., 2001, s. 38) och ungefär 19 000 år 1992 (a a, s. 36).  

På begäran av Ted Goldberg har MAX-98 tagit fram mer detaljerad 
statistik för de problematiska konsumenterna med utländskt bakgrund. På 
grund av internt bortfall kan inte förändringen i missbruksbilden återges 
med precision, men efter en analys av bortfallet tyder resultaten på att 
ökningen av tunga narkotikamissbrukare med utländsk bakgrund är 
oproportionerligt stor jämfört med ökningen av personer med utländsk 
bakgrund i befolkningen. Ökningstakten var dessutom högre bland 
personer med utländsk bakgrund än bland inrikes födda med svensk 
bakgrund (Goldberg, 2005, s. 330). Enligt kartläggningen av missbruket i 
Stockholm är trenden liknande, andelen tunga missbrukare med 
utomnordisk bakgrund har ökat, medan de med svensk eller finsk bakgrund 
har minskat (Finne, 2003, s. 35). 

                                                      
5 Swaim et al:s (1997) undersökning mäter narkotikaanvändning under livstiden, samt under 

de senaste 30 dagarna. Gfoerer et al. (1997) mäter narkotikaanvändande under den 
senaste månaden och det senaste året. I föreliggande studie översätts begreppen med 
samlingsbegreppet narkotikaanvändning. 
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Situationen efter 1998 
Det har sedan MAX-98 inte gjorts några nationella kartläggningar av det 
tunga narkotikamissbruket där missbruk hos personer med utländsk bak-
grund redovisats specifikt. Däremot visar två svenska studier om invandrare 
eller andra generationens invandrare att dessa individer löper högre risk än 
personer med svensk bakgrund att bli inlagda på sjukhus på grund av 
narkotikaanvändning. Resultaten i den ena studien visade att andra genera-
tionens invandrare löper en högre risk att läggas in på sjukhus för narkotika-
missbruk6, och att ogynnsamma socioekonomiska levnadsförhållanden i 
barndomshemmet är en förklarande faktor (Hjern, 2004, s. 40). I den andra 
studien fann forskarna att risken att vårdas på sjukhus för narkotikamiss-
bruk7 var störst hos personer med finsk bakgrund jämfört med andra under-
sökta grupper. Risken minskade när hänsyn togs till socioekonomiska 
faktorer men var fortfarande signifikant förhöjd. Även andra grupper med 
utländsk bakgrund hade en ökad risk, men efter att hänsyn tagits för ålder 
och inkomst försvann den ökade risken och blev för vissa grupper till och 
men lägre än för infödda med svensk bakgrund. Detta resultat tyder på att 
inkomst och ålder är av betydelse för utvecklande av narkotikamissbruk 
(Leão et al., 2006, s. 286f).  

                                                      
6 Se fotnot 3, s. 13. 
7 Narkotikamissbruk definieras i artikeln utifrån diagnosmanualen Klassifikation av 

sjukdomar 1987 (ICD 9) respektive Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 
(ICD 10). Narkotikamissbruk definieras i enighet med diagnoserna ICD 9:292, 304, 305X 
och ICD 10:F11-F16, F18-F19.  
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KAPITEL 2  

Syfte, frågeställning och metod 

Syfte 
Föreliggande studie avser att kartlägga uppväxt- och levnadsförhållanden för 
så gott som samtliga individer med utländsk bakgrund som var aktuella på 
socialtjänsten i Stockholms stad på grund av tungt narkotikamissbruk under 
oktober – november 2006. Huvudsyftet är att ta reda på så mycket som 
möjligt om uppväxtfamiljens och individernas förankring i samhället. 
Resultatet jämförs med en kontrollgrupp matchad på väsentliga variabler 
som ålder, kön och familjens födelseregion, men bestående personer som 
inte var aktuella som tunga narkotikamissbrukare vid tidpunkten för under-
sökningen. Jämförelsen syftar till att utröna om det finns tydliga skillnader 
vad gäller de sociala förhållandena grupperna emellan. 

Frågeställningar 
• Hur har levnadsförhållandena under uppväxten och i vuxen ålder 

sett ut för undersökningspopulationen?  
• Kan några skillnader urskiljas vid en jämförelse mellan undersök-

ningspopulationen och kontrollgruppen? 
• Rekryteras problematiska konsumenter av narkotika oproportioner-

ligt mycket bland människor som härstammar från vissa delar av 
världen, och om så är fallet, kan det urskiljas några samband mellan 
detta och skillnader i levnadsförhållanden mellan olika minoritets-
grupper? 
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Metod 

Urval 
Undersökningspopulationen 
Undersökningspopulationen består av så gott som samtliga (337) personer 
med utländsk bakgrund födda 19528 eller senare som oktober – november 
2006 var aktuella som tunga missbrukare på socialtjänstkontoren i 
Stockholm (inklusive Enheten för hemlösa). Två stadsdelsförvaltningar, 
Liljeholmen och Katarina Sofia, uteslöts från studien, då dessa tillsammans 
bara hade tre individer som matchade undersökningens kriterier och det 
därmed inte ansågs vara värt merarbetet att inhämta nödvändiga tillstånd 
och göra platsbesök.  

Chefer på respektive stadsdelsförvaltning fick både brevledes och 
muntligt information om vilka klienter studien avsåg att undersöka och 
listade därefter de klienter som matchade uppsatta kriterier, det vill säga 
tungt narkotikamissbruk och utländsk bakgrund. Både klienter med 
pågående tungt missbruk och klienter som vid genomförandet av studien 
befann sig i behandling ingår i studien. Varje enskild stadsdelsförvaltning 
besöktes sedan för att insamla personnummer samt vissa data om missbruk 
och uppväxtförhållanden ur de berörda individernas personakter. 

Ett problem med att låta andra identifiera undersökningspopulationen är 
att det kan uppstå missförstånd och tolkningsproblem, vilket kan leda till att 
individer som borde ingått i undersökningen inte kommer med. För att i 
möjligaste mån undvika detta fick chefer och socialsekreterare både muntlig 
och skriftilig information om inklusionskriterierna, och de hade dessutom 
möjlighet att ställa frågor om dessa direkt till  mig när jag befann mig på 
stadsdelsförvaltningen. Trots detta är det möjligt att inte alla klienter som 
uppfyller kriterierna kommit med i studien. Det är däremot mindre troligt 
att det kommit med klienter som inte uppfyller kriterierna eftersom jag 
personligen gått igenom akterna för att samla in uppgifter om bland annat 
narkotikamissbruk. 
 
Kontrollgruppen 
Kontrollgruppen består av fem kontrollerpersoner per individ i under-
sökningspopulationen och matchas vad gäller ålder, kön och ursprungs-
land/föräldrarnas ursprungsland. Kontrollgruppen, som har tagits fram av 
Statistiska centralbyrån (SCB), består av personer som inte är kända av 
socialtjänsten som tunga missbrukare av narkotika.  

                                                      
8 Anledningen till att undersökningspopulationens ålder är begränsad till 55 år (födda 1952) 

är att individerna fortfarande räknas som barn (under 18 år) 1970. Detta gör det möjligt 
att finna uppgifter om deras uppväxtvillkor i 1970 års Folk och bostadsräkning. 
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Datainsamling 
Information om undersökningspopulationens förhållanden samlades in från 
socialtjänst och register från Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsföre-
byggande rådet (BRÅ) och Socialstyrelsen. Data angående kontrollgruppen 
samlades in från samma register, dock ej från socialtjänsten (för närmare 
beskrivining av de olika registerna se bilaga 2). 

Matchningskriterier 
• Kön 
• Ålder  
• Bostadslän 
• Födelseregion enligt följande indelning: Sverige, Norden, Väst-

världen, Östeuropa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika och 
Oceanen. 

Variabler  
Variablerna är valda utifrån resultatet i forskningsöversikten från delstudie 1, 
samt utifrån tidigare forskning om samvarians mellan tungt 
narkotikamissbruk och psykosociala faktorer.  
 
Demografiska variabler 

• Födelseår för alla individer  
• Kön för alla individer  
• Födelseregion för alla individer  
• Invandringsålder 
• Utländsk bakgrund för alla individer (utrikes född/inrikes född med 

två utrikes födda föräldrar/inrikes född med en inrikes och en ut-
rikes född förälder/inrikes född med två inrikes födda föräldrar)  

 
Sysselsättningsstatus 

• Sysselsättningsstatus för undersökningspopulationens och kontroll-
gruppens föräldrar (under perioden då undersökningspopulationens 
eller kontrollgruppens individer var mellan 0-19 år)  

• Sysselsättning i vuxen ålder för undersökningspopulationen och 
kontrollgruppen  

 
Socialbidrag 

• Socialbidrag under uppväxten  
• Socialbidragstagande i vuxen ålder  
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Utbildning 

• Högsta utbildningsnivå för alla individer  
 
Kriminalitet 

• Samtliga individers eventuella förekomst i lagföringsregistret 
• Samtliga individers eventuella fängelsestraff 

 
Sjukhusvård för psykisk ohälsa och/eller missbruk 

• Samtliga individers eventuella förekomst i patientregistret på grund 
av psykisk ohälsa eller missbruk 

 
Undersökningspopulationens missbruk (enligt data från socialtjänsten) 

• Huvudpreparat 

Etiska aspekter och överväganden 
Det innebär ett integritetsintrång att samla in uppgifter om en individs 
levnadsförhållanden. Detta gäller för både studiepopulationen och kontroll-
gruppen. De berörda individerna har inte informerats om att de ingått i ett 
forskningsprojekt och att känsliga uppgifter har insamlats. Integritets-
intrånget måste dock vägas mot värdet att få ökad kunskap om eventuella 
samband mellan levnadsförhållanden och tungt narkotikamissbruk i den 
undersökta populationen. Genom att jämföra med individer som ej miss-
brukar kan kunskap utvinnas om vilka faktorer som kan öka riskerna för att 
utveckla ett tungt narkotikamissbruk. Ett bättre kunskapsunderlag om de 
berörda grupperna förväntas vara av intresse för både enskilda individer och 
samhället då det kan leda till bättre preventiva insatser som med större 
precision kan riktas mot de grupper som behöver dem.  

Inget obehag anses ha uppkommit för de berörda individerna då det bara 
är projektets forskare samt personal på SCB som har tagit del av uppgifter 
som kan hänföras till en fysisk person, det vill säga data från socialtjänstens 
personakter. Övrig information, alltså registerdata från SCB, Socialstyrelsen 
och BRÅ, har nått projektets forskare i avidentifierad form. Det har inte 
funnits någon möjlighet för projektets forskare att koppla samman 
avidentifierad data med personnummer eller namn.  

All känslig information om individerna har förvarats på ett betryggande 
sätt och avidentifieras inför denna publicering.  

Undersökningens metodik godkändes av etiska prövningsnämnden i 
Stockholm 2006-08-16. 
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Validitet och reliabilitet 
Validitet 
Validitet brukar sammanfattas genom frågan: undersöker vi på den em-
piriska nivån det vi på den teoretiska nivån påstår att vi undersöker? Validitet 
handlar således om att på översätta frågor och problem från teoretisk nivå 
till operationell nivå. Ibland delas validitet upp i två begrepp – begrepps-
validitet och resultatsvaliditet. Begreppsvaliditeten handlar om överens-
stämmelsen mellan de teoretiska begreppen och de empiriska undersöknings-
instrumenten. God begreppsvaliditet i kombination med hög reliabilitet ger 
god resultatsvaliditet (Esaiasson et al., 2003, s. 61f).  

Begreppsvaliditeten i föreliggande studie hänger samman med hur be-
greppen uppväxt- och levnadsförhållanden definieras och om de variabler 
som har undersökts kan antas säga något om dessa förhållanden. I före-
liggande studie innefattar begreppen uppväxt- och levnadsförhållanden en-
bart de variabler som undersökts (det vill säga undersökningspopulationens 
och deras föräldrars utbildning, sysselsättningsstatus, socialbidrag, krimina-
litet och vård för psykisk ohälsa eller alkohol-/narkotikaanvändning). I andra 
sammanhang innebär uppväxt- och levnadsförhållanden mycket mer. Om 
man accepterar att uppväxt- och levnadsförhållanden har begränsats till att 
enbart omfatta ovanstående variabler får begreppsvaliditeten i detta avse-
ende bedömas vara relativt hög. Detta eftersom operationaliseringarna är 
relativt enkla (till exempel socialbidrag: ja/nej) och statistiken har inhämtats 
från SCB, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet. Den kritiska frågan 
blir således snarare om det är missvisande att tala om individers uppväxt- 
och levnadsförhållanden när det enbart är de undersökta variablerna som 
avses. Problemet är kanske inte i första hand att det är något annat än upp-
växt- och levnadsförhållanden som undersöks, snarare att det är en mycket 
liten del av hela bilden som framkommer. Ett sätt att komma undan den 
problematiken är att tydligt framhålla att begreppen här innebär ett antal 
specifika variabler.  

En annan viktig aspekt vad gäller begreppsvaliditet är huruvida de meto-
der (t.ex. datainsamling och statistiska beräkningar) som använts är lämpliga 
för att besvara frågeställningen.  

Den datainsamlingsmetod som har använts (främst registerstudier) har i 
vissa fall visat sig vara otillräcklig för att få fram information om individer-
nas uppväxtförhållanden (på grund av att de inte befunnit sig i Sverige under 
uppväxten, eller på grund av att uppgifter om föräldrar inte finns att tillgå), 
varför bortfallet på vissa variabler är stort (se nedan). För att få fram data 
om uppväxtförhållanden för individer med utländsk bakgrund är det möjli-
gen nödvändigt att använda sig av intervjuer eller enkäter. Att med dessa 
metoder undersöka problematiska konsumenters uppväxtförhållanden är 
dock inte heller oproblematiskt eftersom dessa individer kan vara svåra att få 
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tag på/svåra att motivera till att ställa upp, och eftersom det kan vara svårt 
att utvärdera tillförlitligheten i det som berättas.  

Den statistiska analysen i föreliggande studie består av enkla beräkningar 
som redovisas i tabeller och figurer. Dessa beskrivande tabeller/figurer ger 
en bra översikt över individernas förhållanden. Den beskrivande statistiken 
har kompletterats med korstabeller för att undersöka samband. För att 
säkerställa att skillnaderna som framkommer i korstabellerna är signifikanta 
har chitvå-test utförts.  

 
Reliabilitet 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet och på ett abstrakt plan att undersökningen 
skall kunna utföras igen av en annan forskare som då skall få samma resul-
tat. En hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska 
fel. God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet är detsamma 
som god resultatsvaliditet. (Esaiasson et al., 2003, s. 67). Reliabiliteten är 
beroende av kvalitén dels i datainsamlingen och identifieringen av under-
sökningspopulationen, dels i bearbetningen av materialet.  

Vid identifieringen av de individer som skulle ingå i undersöknings-
populationen vidtogs ett antal åtgärder som syftade till att minimera risken 
för att individer som inte uppfyllde uppsatta kriterier skulle ingå i undersök-
ningspopulationen, och för att individer som uppfyllde kriterierna inte skulle 
komma med (se ovan). Insamlingen av uppgifter från aktuella register har 
hanterats av statistiker på SCB, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande 
rådet, vilket torde minska risken för slumpmässiga fel (för närmare beskriv-
ning av tillförlitligheten hos aktuella register se bilaga 2).  

Vad gäller bearbetningen av materialet kan fel uppstå i samband med de 
statistiska beräkningar som utförts och den bearbetning av data som har 
skett efter att materialet skickats från SCB, Brå och Socialstyrelsen. För att 
minska sådana slumpmässiga fel har bearbetningarna kontrollerats flera 
gånger.   

Bortfall 
Undersökningspopulationens och kontrollgruppens föräldrar 
Antalet fäder och antalet mödrar borde ha varit lika många som individerna 
i undersökningspopulationen (337) och kontrollgruppen (1581), om vi 
bortser från att vissa personer kan vara syskon. Statistiska centralbyrån har 
dock bara uppgift om 181 av undersökningspopulationens mödrar och 167 
av undersökningspopulationens fäder. Detta innebär ett bortfall på 46,3 % 
för mödrarna och 50,4 % för fäderna. Det ser ungefär likadant ut vad gäller 
föräldrarna i kontrollgruppen. Uppgift finns om 807 mödrar och 739 fäder. 
Bortfallet är alltså 53,3 % respektive 49,0 %. Den främsta orsaken till bort-
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fallet bland föräldrarna är att de inte bor/har bott i Sverige och därför inte 
har kunnat införas i relevanta register. 

Den främsta orsaken till bortfall i undersökningspopulation och kontroll-
grupp är att individerna inte alltid har fötts/vuxit upp i Sverige. Vissa av 
individerna har till och med ankommit till Sverige i vuxen ålder. Detta inne-
bär naturligtvis ett bortfall för de variabler som har med individens uppväxt-
förhållanden att göra (se s. 43f  för en närmare beskrivning av individernas 
ankomstålder). 

I de register som använts finns ytterligare bortfall (redovisas i bilaga 2) 
som beror på att register inte alltid är fullständigt heltäckande. Storleken på 
bortfallet varierar från register till register.  

Begränsningar 
Det stora bortfallet bland undersökningspopulationens och kontroll-
gruppens föräldrar innebär naturligtvis stora begränsningar vad det gäller att 
få fram information om gruppernas uppväxtvillkor. Ungefär hälften av 
föräldrarna har förmodligen aldrig bott i Sverige, och vi har inte haft 
ekonomiska resurser att få fram information om dessa föräldrar. Att många 
av individerna i undersökningspopulationen och kontrollgruppen är födda 
och uppvuxna utomlands genererar också bortfall och begränsningar vad 
gäller att få information om uppväxtförhållanden.  

Undersökningspopulationens och kontrollgruppens stora åldersspann 
innebär dessutom att även de som är födda och uppvuxna i Sverige har 
vuxit upp under relativt olikartade förhållanden. De äldsta individerna var 
barn under 60- och 70-talen och de yngsta under 90- och 2000-talen. Sverige 
har förändrats mellan de olika decennierna, vilket naturligtvis kan ha 
påverkat individernas uppväxtvillkor.  

Studien har vidare begränsningar som kan hänföras till problem med de 
register som vi till en början avsett att använda. För att få ytterligare infor-
mation om individernas uppväxtförhållanden var avsikten att även inhämta 
uppgifter om föräldrarnas socioekonomiska status (SEI), disponibla in-
komst, samt familjens boendes upplåtelseform. Den statistik som SCB 
kunde erbjuda om ovanstående variabler visade sig dock vara svår att an-
vända i undersökningen. Vad gäller SEI var problemet att data från folk- 
och bostadsräkningarna (FoB) 1970 inte var kompatibel med data från FoB 
1980 och 1990. Detta innebar att individerna som varit barn under 70-talet 
inte kunde jämföras med de övriga individerna. Eftersom det inte insamlats 
några uppgifter om SEI sedan SCB upphörde med sina folk- och bostads-
räkningar år 1990 blev det totala bortfallet så stort att variabeln uteslöts.  
Uppgifterna om disponibel inkomst visade sig vara svårtolkade eftersom 
siffran som redovisades i SCB:s totalräknade statistik om inkomster och 
taxeringar (IoT) gällde för hela familjen. Eftersom vi inte vet hur många 
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individer som ingått i respektive familj är det svårt att veta vilken levnads-
nivå en familj har haft. Med anledning av detta uteslöts även den variabeln. 
Information om familjens upplåtelseform visade sig bestå av information 
om vem som ägde fastigheten som familjen bott i, och sade därför inget om 
familjens egen boendeform, varför även denna variabel blev oanvändbar.  

Även urvalet innebär vissa problem/begränsningar. Det är en specifik 
population som undersöks i studien, inte ett slumpmässigt urval av 
Stockholms tunga narkotikamissbrukare med utländsk bakgrund, vilket 
innebär att möjligheterna att säga något om uppväxtvillkoren för personer 
med utländsk bakgrund och tungt narkotikamissbruk i stort (dvs. även de 
som inte var aktuella på socialtjänsten hösten 2006) begränsas av detta. 
Däremot genererar studien relativt utförlig information om själva under-
sökningspopulationen.  
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KAPITEL 3 

Teoretisk ansats 
Fenomenet tungt narkotikamissbruk har förklarats utifrån en mängd olika 
vetenskapliga teorier. Enligt Andersson (1991, s. 15) kan huvudtraditionerna 
i teoribildningen om missbruk delas in i medicinsk/psykologisk tradition 
och social/socialpsykologisk tradition.  

Nedan kommer två teorier som i mångt och mycket är varandras mot-
satser att beskrivas. Den första teorin, som formulerades av socialläkaren 
Nils Bejerot, hör hemma inom den medicinska traditionen och har legat till 
grund för den narkotikapolitik som Sverige började införa mot slutet på 70-
talet. Den andra teorin, Goldbergs stämplingsteori, är den teori som 
följande studie bygger på. Den hör hemma inom den 
sociala/socialpsykologiska traditionen. 

Den biokemiska förklaringsmodellen och 
Sveriges narkotikapolitik  

Kort om den svenska narkotikapolitikens utveckling och 
den biokemiska förklaringsmodellen 

Under 1960-talet ökade narkotikaanvändningen i Sverige. Osäkerheten om 
vad som borde göras för att komma tillrätta med problemet var stor. 1965 
startades ett experiment med legalförskrivning av amfetamin till en mindre 
grupp tunga narkotikamissbrukare. Experimentet blev mycket kritiserat och 
avslutades 1967. Åren 1968 – 1972 infördes kraftiga straffskärpningar för 
grova narkotikabrott, men i övrigt präglades politiken under 1970-talet av att 
narkotikaanvändaren inte skulle straffas. Mindre innehav av narkotika för 
eget bruk ledde till åtalsunderlåtelser och tunga missbrukare erbjöds vård 
(Tham, 2003, s. 11f).  

1970-talet framställdes sedermera av kritiker som det alltför liberala 
decenniet, präglat av en ”låt gå politik” (a a).  Den främste kritikern av 1970-
talets narkotikapolitik var Nils Bejerot (1921-1988). Han menade att narko-
tikamissbruket spred sig som en epidemi och att samhällets motåtgärder 
borde bestå av en restriktiv kontrollpolitik och tvångsvård för tunga miss-
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brukare. Bejerot fick ett stort inflytande på den narkotikapolitik som har 
vuxit fram sedan slutet av 1970-talet och vars målsättning är att eliminera 
missbruket och skapa ett narkotikafritt samhälle (Goldberg, 2005, s. 215f).  

Hur/varför blir individer tunga narkotikamissbrukare – 
Bejerots biokemiska förklaringsmodell 

Bejerot (1979, s. 37f) menar att narkomani9 uppkommer genom konditione-
ring till olika medel, exempelvis nikotin, alkohol eller narkotika, som genom 
skilda mekanismer påverkar det centrala nervsystemet och individens lust 
och välbefinnande. Kärnpunkten i narkomanins väsen är enligt Bejerot 
(1979, s. 90) att individen brister i eller helt har förlorat självkontrollen och 
istället styrs av den biokemiska effekten av de narkotiska preparat han/hon 
intar. Narkomanin antar enligt Bejerot en ”driftsmässig natur ” (a a, s. 90), 
vilket innebär att viljan och förnuftet inte rår på känslan och begäret. Det 
karakteristiska vid narkomani är att drogbegäret blir så starkt att det får en 
överordnad styrningsfunktion i tillvaron. Hela livsföringen blir inriktad på att 
försvara och tillfredsställa drogbegäret (Bejerot och Hartelius, 1984, s. 41). 

Narkomani är enligt Bejerot psykosocialt smittsamt, epidemiskt. En ny 
missbrukare behöver introduceras till missbruk10 av en mer erfaren narko-
man (Bejerot, 1979, s. 51). De individer som först dras in i ett missbruk (och 
sedermera utvecklar narkomani) är udda och avvikande personer, till 
exempel människor med psykisk ohälsa och trasslig social bakgrund. Allt-
eftersom narkotikan får större spridning kommer dock personer med allt 
mindre avvikande drag dras in i narkomani. Till slut kommer även helt 
”vanligt” folk att smittas (Bejerot, 1969, s. 42).  

Önskvärda insatser från samhället 
För att komma få bukt på narkotikaepidemin föreslår Bejerot följande stra-
tegi: 

1. Slå ut själva smittoämnet (narkotikan) ur den sociala miljön. Detta 
bör göras genom tullens verksamhet och polisiära insatser.  

2. Intensiv upplysning till hotade ungdomsgrupper och andra. Sam-
hället skall indoktrineras mot narkotikamissbruk.  

                                                      
9 Narkomani är enligt Bejerots definition ”ett tvingande bruk av – eller begär efter – gifter 

som är till allvarlig skada för individen eller samhället eller vanligen bådadera.” (Bejerot, 
1969, s. 17). 

10 Missbruk är enligt Bejerot ett stadium som föregår narkomanin. Under missbruksstadiet 
har individen fortfarande kontroll över sitt narkotikaanvändande och kan berusa sig efter 
behag (Bejerot, 1969, s. 22). 
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3. Behandla de redan drabbade. De som drabbats skall ha rätt till ade-
kvat vård. Samhället skall också ha rätt att kräva att de drabbade 
medverkar till en meningsfull vård.  

4. Isolering och långtidsvård av kronikerna (Bejerot, 1969, s. 76f). 
Bejerot menar att tvång är ett viktigt inslag i vården av individer med alko-
holism och narkomani. Ett avancerat välfärdssamhälle inte kan tillåta att 
människor knarkar eller super ihjäl sig. Narkomanen anses vara ”så sjuk på 
viljelivets område att han i sin belägenhet inte kan bedöma vad som på 
längre sikt är bäst för honom själv” (Bejerot, 1968, s. 437).  

Stämplingsteori 

Stämplingsteorins ursprung 
Stämplingsteorin har sitt ursprung i USA på 60-talet. Med utgångspunkt i 
den klassiska symboliska interaktionismen (Cooley, 1922 och Mead, 1934), 
började forskare som Becker (1963, 1964), Goffman (1963), Lemert (1967) 
och Scheff  (1966) utveckla ett synsätt på avvikelse som satte fokus inte bara 
på ”avvikaren” utan även på omgivningen. Några centrala tankegångar i 
stämplingsteorin är: 

• Den aktuella handlingen analyseras i termer av processer som 
börjar i det förflutna och fortsätter förbi dagens situation in i 
framtiden.  Oftast används begreppet karriär för att beskriva 
huvudprocessen. 

• Om en gärning betraktas som avvikande eller inte beror delvis 
på handlingen själv (om man bryter mot någon regel) men även 
på hur andra människor reagerar. 

• Regler skapas av grupper. Olikheter i förmågan att skapa regler, 
och sedan tillämpa dem på andra människor, beror på makt-
skillnader.  

Hur/varför blir individer tunga narkotikamissbrukare – 
Goldbergs modell 

Goldbergs (2005, kap. 6-10) avvikarkarriärmodell utgår från den 
amerikanska stämplingsteorin, men fokuserar mer på socioekonomiska 
faktorer och familjeförhållanden i uppväxten som antas påverka utvecklan-
det av ett tungt narkotikamissbruk, och mindre på själva definitionerna av 
avvikande beteende. Stämpling definieras i modellen som ”en process bestå-
ende av upprepade negativa reaktioner från signifikanta andra, som sam-
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mantaget resulterar i att individen omdefinierar sin självbild så att den blir 
mer negativ än vad den dittills varit” (a a, s. 95). Avvikarkarriärmodellen 
består av fyra stadier som bygger på individens konkreta livserfarenheter 
under hela livsloppet. De första två stadierna, föräldrars stämpling och sam-
hällelig stämpling, börjar långt innan individen kommer i kontakt med nar-
kotika. I dessa två stadier grundlägger och utvecklar individen sin självbild i 
en lång process bestående av interaktioner med för henne viktiga personer 
(signifikanta andra). De sista två stadierna i Goldbergs modell kallas sekun-
där avvikelse respektive avvikelsespiralen.  Dessa stadier beskriver hur tungt 
missbruk och hela livsstilen i samband med det påverkas av, och påverkar, 
den negativa självbilden (a a, kap. 9 – 10). 

Föräldrars stämpling 
Goldberg (2005, s. 96) antar att barn föds utan självbild och att vissa för-
äldrar, av olika anledningar, inte har lyckats hjälpa sina barn att bygga upp en 
positiv självbild.  

Små barn handlar ibland på sätt som strider mot kulturella normer. 
Handlingarna begås inte med onda avsikter utan beror på att det lilla barnet 
inte har tillräcklig vetskap om vad som anses vara rätt och fel. Detta kallar 
Goldberg för primär avvikelse. Alla människor börjar sitt liv med primär 
avvikelse, men bara några får stämplingsreaktioner från sina signifikanta 
andra. De flesta barn lär sig att deras handlande i den specifika situationen 
är oacceptabelt men att de fortfarande är bra som människor. Vissa barn får, 
från sina signifikanta andra, budskapet att de är dåliga människor. Detta 
kallas för föräldrars stämpling och är det första stadiet i avvikarkarriären.  

Varför vissa föräldrar stämplar sina barn kan förklaras på olika sätt, bland 
annat med hjälp av biologiska-, psykiska- eller samhälleliga förklarings-
modeller. Goldberg fokuserar på de psykosociala faktorerna och menar att 
en människas position i samhället, tillsammans med olika psykiska aspekter, 
kan spela en roll för huruvida föräldrarna stämplar sina barn (a a). Enligt 
Goldberg (a a, s. 113) är det tre faktorer som är huvudsakligen förklarar 
föräldrars stämpling:  

• Primär resurssvaghet – föräldrarna saknar personliga resurser för att 
klara av sin föräldraroll, de kan exempelvis ha ärr från sin egen upp-
fostran. 

• Sekundär resurssvaghet – familjen lever i ett sammanhang som för-
svårar föräldrarollen, exempelvis under högt samhälleligt tryck. 

• Missförstådd föräldraroll – föräldrarna begagnar sig av olämpliga 
uppfostringsmetoder. 

 
Samhällelig stämpling 
Allteftersom barnet blir äldre kommer det att komma i kontakt med nya 
signifikanta andra, exempelvis inom barnomsorg och skola. Enligt Goldberg 
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(2005, s. 98f) kommer många barn att genom dessa signifikanta andra få lära 
sig att de är bra individer men att vissa beteenden är oacceptabla. Somliga 
får dock signaler om att det är de själva som inte duger. Detta är enligt 
Goldberg det andra stadiet i avvikarkarriären. Barn som stämplats av sina 
föräldrar löper högre risk att råka ut för samhällelig stämpling eftersom de 
letar efter bekräftelse på den negativa självbild som grundats under den 
första levnadstiden (a a 98f).  
 
Sekundär avvikelse 
Sekundär avvikelse är beteende som strider mot kulturella normer då 
individen känner till de regler och normer som hon bryter mot. Samhället 
klassificerar vissa beteenden som bra och andra som dåliga. En individ med 
negativ självbild handlar på ett sådant sätt som hon tycker passar med sin 
bild av sig själv. Tunga missbrukare har åtminstone några, och oftast alla, av 
följande syften i samband med deras konsumtion av illegala droger:  

1. att få den starkt negativa självbilden bekräftad 

2. att försöka fly undan egna och andras krav 

3. självdestruktivitettivitet 

4. hämnd 

Stämplingsreaktioner har alltså lett till att den blivande problematiska 
konsumenten av narkotika har en mycket starkt negativ självbild redan innan 
hon börjar med narkotika.  Allt eftersom tiden går och omfattningen av de 
negativa livserfarenheterna växer, blir hon alltmer övertygad om sin egen 
förkastlighet och att hon förtjänar att förgöras. Hennes livsmönster blir alltmer 
en process där hon "stiftar rättvisa".  Andra har dömt henne, hon har 
accepterat domen, och hon blir sin egen bödel.  Men samtidigt – genom att 
bestjäla dem, skrämma dem, ge dem dåligt samvete och så vidare – tar hon 
hämnd på sina domare (Goldberg, 2005, s. 104f).  

 
Avvikelsespiralen 
Avvikelsespiralen, som är det sista stadiet i Goldbergs teori (2005, s. 105f), 
innebär en försämring av det tredje stadiet. Stämplingsreaktioner ger 
upphov till en negativ självbild, vilket leder till sekundär avvikelse som enligt 
kulturella normer är ett misslyckande. Misslyckandet leder i sin tur till 
ytterligare stämpling och så vidare. Den problematiske konsumenten har 
kommit in i en ond spiral som hela tiden leder henne nedåt.  På grund av 
upprepade misslyckanden och de negativa reaktionerna som följer får 
individen sämre och sämre självbild. Individer som inte har självdestruktiva 
tendenser lämnar drogscenen relativt omgående då de inte vill utsätta sig för 
de ständiga negativa erfarenheterna. Mer självdestruktiva människor med 
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negativ självbild stannar längre på scenen, men förr eller senare får också de 
nog. De som är mest självdestruktiva stannar till dess att de har nått botten 
– det vill säga då de dör eller inte orkar längre och bestämmer sig för att 
sluta med narkotika (a a). 

Önskvärda insatser från samhället 
För att reducera antalet tunga narkotikamissbrukare bör samhället fokusera 
på att minska efterfrågan på narkotika – så kallad demand reduction. 
Goldberg menar att negativt samhälleligt tryck, det vill säga undermåliga 
psykosociala förhållanden (till exempel maktlöshet, isolering, arbetslöshet 
och sjukdom), utgör en grogrund för stämpling och därmed tungt 
narkotikamissbruk. För att minska det tunga narkotikamissbruket bör därför 
preventiva insatser riktas mot att reducera det negativa samhälleliga trycket 
(Goldberg, 2005, s. 315ff).  

Kortfattat om skillnaderna mellan teorierna  
Goldbergs och Bejerots teorier skiljer sig åt på flera sätt. Uppfattningen om 
vem som blir tung narkotikamissbrukare är ett exempel. Bejerot ser 
narkotikamissbruket som en epidemi och alla människor, även de som har 
en gynnsam social och psykologisk situation, riskerar att drabbas om till-
gången på narkotika är hög (Bejerot, 1969, s. 42). Vem som helst kan alltså, 
enligt Bejerot, drabbas av narkomani om droger blir för vanligt förekom-
mande i samhället. Goldberg menar å andra sidan att de individer som blir 
tunga missbrukare av narkotika redan tidigt i livet har fått en negativ själv-
bild, och att en ”psykosocialt nedbrytande uppväxt är en nödvändig förut-
sättning för problematisk konsumtion av narkotika” (Goldberg, 2005, s. 
110). Individer med en positiv självbild kan bli rekreationskonsumenter av 
narkotika, men de slutar med/minskar sin konsumtion när de sociala, 
fysiska, ekonomiska eller psykologiska konsekvenserna blir alltför negativa 
(Goldberg, 2005, s. 64).  

Teorierna skiljer sig åt också vad gäller synen på missbrukaren. Bejerot 
ser narkomanen som ett objekt/offer som har förlorat sin självkontroll (se 
Bejerot, 1979, s. 90). Individen har blivit smittad genom en epidemi och har 
fastnat i ett kemiskt beroende. Goldberg (2005, s. 156) menar att den 
problematiska konsumenten både är subjekt och ett objekt. Individen 
handlar och fattar egna beslut men har begränsat handlingsutrymme på 
grund av tidigare livserfarenheter som han/hon inte har kunnat råda över. 

De olika teorierna om missbrukets natur leder till olika idéer om hur 
problemet skall åtgärdas. Medan Bejerot propagerade för en restriktiv 
kontrollpolitik och tvångsvård (se Bejerot, 1969, s. 76f), anser Goldberg att 
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åtgärderna skall riktas mot de bakomliggande orsakerna till tungt narkotika-
missbruk, det vill säga negativt samhälleligt tryck orsakat av undermåliga 
psykosociala förhållanden (se Goldberg, 2005, s. 315ff). Den narkotika-
politik och de åtgärder mot narkotikaanvändning som har funnits i Sverige 
sedan slutet på 1970-talet är framförallt influerade av Bejerots idéer. 
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KAPITEL 4 

Resultat och diskussion  

Kort beskrivning av undersökningspopulationen 
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Figur 1: Undersökningspopulationens ålder (antal)11  
 
Undersökningspopulationens medelålder är 36,3 år (medianåldern avviker 
obetydligt från medelåldern). Den största andelen individer i undersök-
ningsgruppen återfinns i åldersgruppen 30 – 39 år, även om nästan lika 
många individer tillhör åldersgruppen 40 – 49 år (se även tabell I, bilaga 1).  

En jämförelse mellan de tunga missbrukarna i de tre senaste nationella 
studierna, UNO-79, UNO-92 och MAX 98, visar att åldersfördelningen 

                                                      
11 Uppgift om undersökningspopulationens ålder har inhämtats från SCB:s register över 
totalbefolkningen.  
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bland de tunga narkotikamissbrukarna i Sverige har förändrats påtagligt 
mellan 1979 och 1998. De problematiska konsumenternas medelålder har 
successivt stigit från 27 år 1979, till 32 år 1992 och 35 år 1998 (Lander et al., 
2002, s. 13). Medelåldern i föreliggande undersökning är något högre än 
medelåldern från 1998, vilket verkar stämma ganska bra överens med den 
ovan beskrivna utvecklingen.  

Könsfördelning 
I undersökningspopulationen är 85 % män och knappt 15 % kvinnor12 (se 
även tabell II, bilaga 1). Också i MAX-98 var majoriteten av de inrapporte-
rade tunga narkotikamissbrukarna män, 77 % jämfört med 23 % kvinnor 
(Olsson et al., 2001, s. 42), men skillnaden mellan andelen män och kvinnor 
var något mindre än i föreliggande studie. Detta kan dels bero på att färre 
kvinnor med utländsk bakgrund blir tunga narkotikamissbrukare, dels på att 
kvinnor med tungt narkotikamissbruk och utländsk bakgrund i lägre ut-
sträckning får kontakt med socialtjänsten.  

Födelseregion 
I undersökningspopulationen har alla individer utländsk bakgrund, men alla 
är inte födda i utlandet. Tabell 1 visar fördelningen mellan undersöknings-
populationens olika födelseregioner.  
 

                                                      
 
12 Uppgift om undersökningspopulationens könsfördelning har inhämtats från SCB:s register 

över totalbefolkningen. 
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Tabell 1: Undersökningspopulationens födelseregion13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Av undersökningens individer är 26 % födda i Sverige men har minst en 
förälder som är född i något annat land. En nästan lika stor grupp är född i 
Asien. I övrigt härstammar 15 % från Afrika, 9 % från Latinamerika och en 
nästan lika stor andel från Östeuropa. Enbart 6 % är födda i övriga Norden 
eller i övriga Västvärlden (se även tabell III, bilaga 1).  

I MAX-98 var 28 % av de utrikes födda tunga narkotikamissbrukarna 
födda inom Norden och 63 % utanför Norden (Olsson et al., 2001, s. 45). I 
vår undersökning härstammar bara 8 %14 av de utrikes födda från övriga 
Norden. Att det är jämförelsevis få i undersökningspopulationen som är 
födda i övriga Norden kan bero på flera saker. Antingen har social-
sekreterarna missat att rapportera individer födda inom Norden som utrikes 
födda, eller så har det tunga missbruket minskat bland individer födda i 
Norden och/eller ökat bland individer födda i övriga världen. Finne (2003, 
s. 35) har registrerat en sådan trend – i Stockholm har det tunga missbruket 
bland individer med utomnordisk bakgrund ökat, medan det har minskat 
hos individer med svensk eller finsk bakgrund.  

 
Jämförelse med befolkningen med utländsk bakgrund i Stockholms län 
För att undersöka om någon region är över-/underrepresenterad i under-
sökningspopulationen jämförs i tabell 2 undersökningspopulationens för-
delning mellan olika födelseregioner med fördelningen i hela Stockholms län.  
 

                                                      
13 Uppgift om födelseregion har inhämtats från Statistiska centralbyråns flergenerations–
register.  
 
14 Av dem i undersökningspopulationen som är födda utomlands är 8 % födda i övriga 

Norden. Av samtliga som ingår i undersökningspopulationen (alltså även de som är 
födda i Sverige men har utländska föräldrar) härstammar 6 % från övriga Norden. 

 
Födelseregion 
 

Antal Procent  
% 

Afrika 49 15  
Asien 87 26  
Latinamerika 29 9  
Norden utom Sverige 20 6  
Sverige 89 26  
Västvärlden 18 5 
Östeuropa 28 8 
Ingen uppgift 17 5 
Total 337 100 
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Tabell 2: Undersökningspopulationens födelseregion jämfört med 
födelseregionen för individer med utländsk bakgrund i Stockholms län15 

 
I jämförelse med den totala befolkningen med utländsk bakgrund i 
Stockholms län är födelseregionerna Afrika, Asien och Latinamerika (de 
som ovan benämns som utomeuropeiska) överrepresenterade i under-
sökningspopulationen. Regionerna Norden utom Sverige, Västvärlden, 
Sverige och Östeuropa (de som benämns som europeiska) är däremot under-
representerade eller har lika stora andelar i undersökningspopulationen som i 
befolkningen i Stockholms län.  
 
Bakgrund med avseende på inrikes/utrikes född, samt inrikes/utrikes 
födda föräldrar  
Drygt två tredjedelar av undersökningspopulationen är födda utrikes med 
utrikes födda föräldrar16. Av resterande tredjedel är drygt hälften födda in-
rikes och har två utrikes födda föräldrar, 10 % är födda inrikes och har en 

                                                      
15 Befolkning med utländsk bakgrund i åldern 20-55 år i Stockholms län den 31 december 
2002. 
16 Uppgift om utländsk/svensk bakgrund har inhämtats från Statistiska centralbyråns register 
över totalbefolkningen. 

 Undersökningspopulationen Befolkningen i Stockholms 
län 

 
Födelseregion 
 

Antal Andel % Antal Andel % 

Afrika 49 15 23 021 7 

Asien 87 26 59 889 17 

Norden utom 
Sverige 20 6 43 282 12 

Sverige 89 26 127 572 37 

Latinamerika 29 9 20974 6 

Västvärlden 18 5 40 729 12 

Östeuropa 28 8 32 127 9 

Oceanen 0 0 28 0 

Ingen uppgift 17 5 64 0 

Total 337 100 347 686 100 
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förälder som är född utomlands och 1 % är utrikes födda med en förälder 
född utrikes och en född inrikes. För 6 % saknas uppgift om bakgrund (se 
även tabell IV, bilaga 1). 

Huvudpreparat 
Vilket preparat som beskrivs som den problematiska konsumentens huvud-
preparat är inte alltid självklart. Ofta använder en tung missbrukare fler än 
ett preparat, och huvudpreparatet blir då det preparat som anses dominera 
missbruksbilden.  

Samtliga individer i undersökningspopulationen har enligt socialtjänstens 
personakter ett tungt narkotikamissbruk. Totalt har drygt hälften av under-
sökningspopulationen (53 %) opiater som huvudpreparat enligt social-
tjänstens dokumentation. En fjärdedel (26 %) använder flera preparat 
(blandmissbruk) och 7 % har amfetamin respektive cannabis som huvud-
preparat (se även tabell V, bilaga 1).  

Det som varit utmärkande för Sverige är att det tunga narkotikamiss-
bruket har dominerats av amfetamin. På senare tid har dock bilden föränd-
rats. Från 1979 till 1998 har andelen tunga missbrukare med central-
stimulantia som huvudpreparat sjunkit från 47 % till 32 %. Andelen proble-
matiska konsumenter med opiater som huvudpreparat har istället stigit från 
15 % år 1979 till 28 % år 1998. Samtidigt har andelen tunga missbrukare 
med cannabis som dominerande preparat sjunkit från 33 % 1979 till 8 % 
1998 (Lander et al., 2002, s. 15). 

Även om allt färre tunga missbrukare har amfetamin som huvudpreparat, 
verkar föreliggande studies undersökningspopulation ha ovanligt få 
amfetaminmissbrukare (enbart 7 %). Detta kan bero på att socialtjänstens 
kategoriseringar inte stämmer överens med kategoriseringarna i MAX-98 – 
möjligen skulle några av dem i undersökningspopulationen som beskrivits 
som blandmissbrukare i socialtjänstens dokumentation istället beskrivits 
som missbrukare av centralstimulantia i MAX-98:s undersökning. Det kan 
dock också vara så att den låga andelen amfetaminmissbrukare beror på att 
studiens undersökningspopulation härstammar från andra länder där amfe-
taminet inte är lika vanligt bland de tunga missbrukarna. 
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Ålder och huvudpreparat 
 
Tabell 3: Undersökningspopulationens huvudpreparat och ålder enligt 
dokumentation från socialtjänsten (procent) 17 

 
Åldersgupp (procent %) 

20-29 30-39 40-49 50- 

Huvudpreparat  

Annat  2 4 3 4  

Cannabis  16 5 3 0  

Amfetamin  7 9 6 9  

Blandmissbruk 49 18 20 30  

Opiat  26 63 68 57  

Total 100 99 100 100  

 
Det vanligaste missbruksmönstret bland de unga problematiska konsumen-
terna (20 – 29 år) är att använda fler än ett preparat (så kallat blandmiss-
bruk). Näst vanligast är opiatanvändning. Jämfört med de äldre problema-
tiska konsumenterna använder de yngre också i högre utsträckning cannabis. 
Högre upp i åldrarna är det vanligast att individerna använder opiater. Näst 
vanligast bland de äldre är blandmissbruk (se även tabell VI, bilaga 1).  

I MAX-98 var opiater det dominerande preparatet i de yngre ålders-
grupperna. Bland dem under 35 år var opiater det vanligaste huvudprepa-
ratet, medan de över 35 främst använde centralstimulantia. 

En markant skillnad mellan undersökningspopulationens och individerna 
från MAX-98:s missbruksmönster är att opiater dominerar i de yngre ålders-
grupperna i MAX-98, medan det i undersökningspopulationen dominerar i 
de äldre åldersgrupperna.  Detta kan troligen förklaras med den förändring 
som har skett i missbruksbilden de senaste decennierna. Det är rimligt att 
anta att de individer som idag är över 30 år har påbörjat sin konsumtion 
efter att opiater blivit de vanligast förekommande drogerna bland tunga 
missbrukare. Förklaringen till att fler unga individer i undersökningspopula-
tionen är blandmissbrukare kan vara att de fortfarande är relativt nya 
problematiska konsumenter och att de hittills inte definierat sig själva som 
opiatmissbrukare, eller att de fortfarande inte bestämt sig för vilket som är 

                                                      
17 Uppgift om huvudpreparat är inhämtad från socialtjänstens personakter. 
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deras prefererade preparat. Möjligen är det också så att när droger blir mer 
lättillgängliga krävs det mindre att få tag på olika preparat. Detta kan bidra 
till att konsumenterna tar olika sorters droger då de inte behöver bygga upp 
ett nätverk av langare för varje preparat de vill ha, utan kan få tag på vad 
som helst, åtminstone tillfälligtvis. 

Uppväxtförhållanden för 
undersökningspopulationen och kontrollgruppen 

Invandringsålder 
Individerna har ankommit till Sverige i olika åldrar, många har också fötts i 
Sverige. Tabell 4 visar närmare hur gamla individerna i respektive grupp var 
vid ankomsten till Sverige. I åldersgruppen 0 – 9 år ingår också de som är 
födda i Sverige.  
 
Tabell 4: Undersökningspopulationens och kontrollgruppens ålder vid 
ankomst till Sverige (procent)18 
  

  
Kategori (procent %)

Kontroll U-pop.

Åldersgrupp 

0-9 40 43 

10-19 
  18 24 

20-29 
  30 29

30- 
  12 4 

Total 
  100 100 

 
Individerna i undersökningspopulationen har generellt sett kommit till 
Sverige vid en yngre ålder är individerna i kontrollgruppen. Medelåldern vid 
ankomsten till Sverige var för undersökningspopulationen 13 år och för 
kontrollgruppen 15 år (se även tabell VII). 
Fler individer i undersökningspopulationen än i kontrollgruppen, 67 % 
respektive 58 %, har kommit till Sverige som barn (0 – 19 år), eller fötts i 
Sverige (se även tabell VII, bilaga 1). Eftersom majoriteten av 

                                                      
18 Uppgift om invandringsålder har framtagits från Historiska befolkningsregistret. 
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undersökningspopulationens individer kommit till Sverige i en ung ålder är 
det rimligt att anta att de har påbörjat sin problematiska konsumtion i 
Sverige och inte i sitt tidigare hemland.  

Enligt Hjern (2004, s. 43), har individer som kommit till Sverige som 
riktigt unga, det vill säga före tonåren, högre risk att vårdas på sjukhus för 
narkotikamissbruk än de som kommit i tonåren. Detta menar Hjern tyder på 
att tungt narkotikamissbruk hos personer med utländsk bakgrund snarare 
har att göra med den minoritetsposition de får i det svenska samhället än 
vanor och attityder från ursprungslandet (a a, s. 45). De resultat som fram-
kommer ovan kan anses peka i samma riktning.  

Utbildning 
Utbildningsnivån gäller individens högsta slutförda utbildning. Uppgiften 
om utbildningsnivå bygger på senast tillgängliga information, det vill säga i 
första hand på utbildningsregistret från 2002. Om individen inte finns med i 
registret från 2002 används i andra hand information från FoB 1990 och i 
sista hand information från FoB 1970. Vissa individer i undersöknings-
populationen och kontrollgruppen var fortfarande var unga 2002, och hade 
därför inte haft möjlighet att avsluta sin eventuella utbildning. Eftersom 
kontrollgruppen och undersökningspopulationen är matchade vad gäller 
ålder så bör inte detta ha någon större betydelse för jämförelsen mellan 
grupperna. 

Informationen om utbildning är i figur 2 uppdelad i två kategorier; upp-
nådd gymnasieutbildning och ej uppnådd gymnasieutbildning.  
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Figur 2: Utbildningsnivå i undersökningspopulationen och kontrollgruppen 
(procent)19 
 
I undersökningspopulationen har mer än hälften slutat skolan innan de 
uppnått gymnasienivå, vilket är nästan dubbelt så många som i kontroll-
gruppen (se även tabell IX, bilaga 1).  

Att tunga narkotikamissbrukare ofta har bristfällig utbildning bekräftas 
av tidigare studier. Exempelvis har mer än hälften av de lagförda heroin-
brottslingarna i Sverige i Nilssons et als (2001, s. 27) studie grundskola som 
högsta utbildningsnivå.  

Kontrollgruppens och undersökningsgruppens  
föräldrars utbildning 

Att uppgifterna om utbildning bygger på senast tillgängliga information, det 
vill säga i första hand utbildningsregistret från 2002, kan innebära att föräld-
rar till undersökningspopulation och kontrollgrupp i vissa fall har vidare-
utbildat sig efter att deras barn flyttat hemifrån. Detta skulle innebära att vi 
inte till fullo kommer åt situationen under uppväxten. Eftersom de flesta 

                                                      
19 Uppgift om utbildning bygger på registerdata från FoB 1970 och FoB 1990, samt från 

utbildningsregistret 2002. 



46 
 

individer anses utbilda sig i unga år bedöms dock detta vara ett mindre 
problem. 

Om minst en av undersökningspopulationens eller kontrollgruppens 
föräldrar har avslutat gymnasieskolan kategoriseras de som ”uppnått 
gymnasiekompetens”. I de fall då enbart en av föräldrarna har en uppgift 
registrerad är det naturligtvis denna uppgift som räknas. 

 

ej uppnått gymnasiekompetens
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Figur 3: Utbildningsnivå bland undersökningspopulationens och kontroll-
gruppens föräldrar (procent)20 
 
Skillnaden mellan undersökningspopulationens och kontrollgruppens för-
äldrar påminner om skillnaden mellan undersökningspopulationen och 
kontrollgruppen. Såväl undersökningspopulationen som deras föräldrar har 
uppnått klart lägre utbildningsnivå än motsvarigheterna i kontrollgruppen 
(se även tabell X, bilaga 1).  

Förälderns låga utbildning påverkar barnens uppväxt negativt. Studier vi-
sar bland annat att självmordsförsök är vanligare bland ungdomar vars möd-
rar är lågutbildade (Socialstyrelsen, 2006) och att föräldrarnas utbildning har 
betydelse för barnens egna skolprestationer. Barn med lågutbildade föräldrar 
har själva sämre förutsättningar att klara skolan (Erikson och Jonsson, 1993).  

                                                      
20 Uppgift om utbildning bygger på registerdata från FoB 1970 och FoB 1990, samt från 

utbildningsregistret 2002. 
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Det höga bortfallet (se s. 26) bland föräldrarna kan ha betydelse för 
resultatet. Vad det gäller utbildningsnivån kan bortfallet möjligtvis innebära 
att en överskattning av utbildningsnivån då det är troligt att det främst är de 
högre utbildade som återfinns i SCB:s data (se även s. 96).  

Föräldrars sysselsättning under individernas uppväxt 
Undersökningspopulationen och kontrollgruppen har inför beskrivningen i 
figur 4 delats in i olika grupper efter sin ålder. Uppgift om föräldrarnas 
sysselsättning har inhämtats från olika register beroende på vilken ålders-
grupp individen från undersökningspopulationen respektive kontroll-
gruppen tillhör (se bilaga 2 för detaljer om indelningen).  

I figur 4 har föräldrarnas sysselsättning kategoriserats efter den förälder 
som har högst sysselsättningsstatus. Om modern till exempel är 
förvärvsarbetande medan fadern inte är det är det moderns 
sysselsättningsstatus som räknas. I de fall då enbart en av föräldrarna har en 
uppgift registrerad är det denna uppgift som redovisas. 
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Figur 4: Andel individer i undersökningspopulationen och kontrollgruppen 
med förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande föräldrar (procent)21 

                                                      
21 Uppgift om sysselsättning bygger på registerdata från FoB 1970, FoB 1980 och FoB 1990, 

samt från sysselsättningsregistret 2002. 
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Det är tydligt att undersökningspopulationens föräldrar oftare har varit 
arbetslösa/studenter/pensionärer under barnens uppväxt än kontroll-
gruppens föräldrar. Ungefär dubbelt så många individer i undersöknings-
populationen som i kontrollgruppen har haft föräldrar som inte förvärvs-
arbetar (se även tabell XI, bilaga 1).  

Även om föräldrarna kan ha registrerats som ”ej förvärvsarbetande” av 
flera anledningar är det troligt att en stor del av dem varit arbetslösa. Anled-
ningen till detta är att de flesta borde vara för unga för att vara ålders-
pensionärer och för gamla för att studera (de flesta människor studerar som 
unga). Dessutom, som vi redan konstaterat, är många av föräldrarna låg-
utbildade. 

Föräldrarnas arbetslöshet påverkar också barnen, bland annat på grund 
av att familjens ekonomi och föräldrarnas hälsa påverkas negativt (Social-
styrelsen, 2006, s. 48).  

Socialbidrag under uppväxten, 0 – 17 år  
(år 1985, 90 och 2002) 

I figur 5 framkommer hur många av individerna i respektive grupp som, när 
de var mellan 0-17 år, har tillhört en familj där någon haft socialbidrag under 
åren 1985, 1990 och/eller 2002. En individ har registrerats i kategorin 
”socialbidrag” om någon i familjen beviljats socialbidrag någon gång under 
minst ett av ovan nämnda år. Då SCB har statistik om socialbidrag först från 
år 1985 är det många individer i undersökningspopulationen och kontroll-
gruppen vars uppväxtsituation vi inte kommer åt eftersom de redan var 
vuxna 1985. 
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Figur 5: Individer i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som i 
åldern 0 – 17 år har tillhört en familj som haft socialbidrag (år 1985, 90 
och 2002) (procent) 22 
 
Av andelen individer i undersökningspopulationen som har vistats i Sverige 
och varit barn/ungdomar under något av de aktuella nedslagsåren har 41 % 
tillhört en familj som haft socialbidrag under åren/något av åren 85, 90, 
2002. Motsvarande siffra i kontrollgruppen är 19 %, det vill säga ungefär 
hälften så många (se även tabell XII, bilaga 1).  

Även andra studier har funnit samband mellan tungt narkotikamissbruk 
och socialbidrag/dålig ekonomi i uppväxtfamiljen. Solarz (1990, s. 53f) fann 
att problematiska konsumenter är överrepresenterade bland familjer med 
dålig ekonomi och trångboddhet, Hjern (2004, s. 43) konstaterar att det 
finns en ökad risk att bli inlagd på sjukhus för narkotikamissbruk om famil-
jen erhållit ekonomiskt bistånd och Sarnecki (2003, s. 253) menar att låg 
materiell standard i uppväxtfamiljen (det vill säga föräldrarnas taxerade in-
komst) har ett samband med tungt narkotikamissbruk som vuxen. I Social 
rapport (2006, s. 242) framkommer att långvarigt socialbidragstagande 

                                                      
22 Uppgift om socialbidragstagande har inhämtats från Inkomst- och taxeringsregistret (IoT).  
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rentav är en markör för sociala problem och inte bara ett tecken på familjens 
ekonomiska svårigheter. Barn i familjer med långvarigt socialbidragstagande, 
till skillnad från barn i familjer som har låga inkomster men som inte mottar 
socialbidrag, har ökad risk för ogynnsam utveckling i flera avseenden, till 
exempel låg utbildningsnivå, tonårsföräldraskap, missbruk eller psykisk 
sjukdom (a a). 

Föräldrars lagföringar 
I de fall då föräldrarna inte vistades i Sverige under individernas uppväxt 
finns ingen data om föräldrarnas eventuella lagföringar/straff. De flesta 
individers föräldrar (som har vistats i Sverige och har svenska person-
nummer) har dock kommit till Sverige någon gång under individens upp-
växttid (0 – 19 år).  

I figurerna 6 och 7 visas hur stor andel av individerna som har föräldrar 
som någon gång har registrerats i lagföringsregistret på grund av att de har 
fått ett fällande domslut från tingsrätten alternativt strafföreläggande. Åtals-
underlåtelser och domar från högre instans än tingsrätten har uteslutits (för 
mer information om hanteringen av data från lagföringsregistret se bilaga 2).  
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Figur 6: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som har 
fäder som förekommer i lagföringsregistret (procent)23 
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Figur 7: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som har 
mödrar som förekommer i lagföringsregistret (procent)24 
 

En större andel av undersökningspopulationens föräldrar är registrerade 
i lagföringsregistret. I båda grupperna är det fler fäder än mödrar som före-
kommer i lagföringsregistret (se även tabell XIII och XIV, bilaga 1).  

20 % av kontrollgruppens fäder har lagförts för något brott. Detta kan 
vid första anblicken verka vara en relativt stor andel. Det är därför viktigt att 
ha i åtanke att de brott som avses här kan vara relativt små förseelser – alla 
brott som antingen gett någon dom i domstol eller strafföreläggande har 
medräknats. De höga siffrorna kan också delvis förklaras med att det bara är 
män som ingår i statistiken. En annan anledning till de höga siffrorna kan 
vara att personer med utländsk bakgrund överlag är överrepresenterade i 
brottsstatistiken (BRÅ, 2005, s. 8). Enligt en undersökning av BRÅ har 12 % 
av de utrikes födda registrerats som misstänkta för något brott, jämfört med 
5 % av dem med svensk bakgrund (BRÅ, 2005, s. 33).  

                                                      
23 Uppgift om eventuella lagföringar/straff har inhämtats från Brottsförebyggande rådets 

lagföringsregister. 
24 Uppgift om eventuella lagföringar/straff har inhämtats från Brottsförebyggande rådets 

lagföringsregister. 



52 
 

 
Tidigare forskning har visat att pojkar som växer upp med kriminella 

föräldrar i högre utsträckning själva uppvisar avvikande beteende eller blir 
kriminella i ungdomen eller i vuxen ålder. Faderns kriminalitet har särskilt 
stor betydelse för pojkarnas framtida avvikande beteende/kriminalitet 
(Farrington et al., 2001, s. 593).   

Föräldrars fängelsestraff 
Figurerna 8 och 9 visar hur stor andel av individerna i respektive grupp som 
har föräldrar som någon gång har dömts till fängelse, sluten ungdomsvård 
eller rättspsykiatrisk vård i tingsrätten. 
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Figur 8: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som har 
fäder som dömts till fängelsestraff/sluten ungdomsvård/rättspsykiatrisk 
vård (procent) 25 

                                                      
25 Uppgift om eventuella lagföringar/straff har inhämtats från Brottsförebyggande rådets 

lagföringsregister. 
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Figur 9: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som har 
mödrar som dömts till fängelsestraff/sluten ungdomsvård/rättspsykiatrisk 
vård (procent) 26 
 
En större andel av undersökningspopulationens föräldrar har blivit dömda 
till fängelsestraff/sluten ungdomsvård/rättspsykiatrisk vård. I båda grup-
perna är det ovanligt att mödrarna har dömts på motsvarande sätt, även om 
det är en större andel av undersökningspopulationens än kontrollgruppens 
mödrar som fått ett sådant straff  (se även tabell XV och XVI, bilaga 1).  

En engelsk studie av pojkar med frihetsberövade föräldrar visade att det 
fanns samband mellan föräldrarnas frihetsberövande och pojkarnas 
kriminalitet. Detta samband fanns kvar även då forskarna tog hänsyn till 
föräldrarnas kriminalitet (det vill säga att pojkar vars föräldrar har varit fri-
hetsberövade i högre grad uppvisade egen kriminalitet än pojkar vars föräld-
rar varit kriminella men inte frihetsberövade) (Murray & Farrington, 2005, s. 
1276). I en studie med svensk kohort fann man också att frihetsberövade 
föräldrar hade ett samband med barnens kriminalitet, men till skillnad från i 
England försvann sambandet då man kontrollerat för förälderns kriminalitet 
(Murray et al., 2007, s. 144).  

                                                      
26 Uppgift om eventuella lagföringar/straff har inhämtats från Brottsförebyggande rådets 

lagföringsregister. 
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Föräldrarnas vård 
För att få en uppfattning om undersökningspopulationens och kontroll-
gruppens föräldrars psykiska hälsa/narkotikaanvändning har information 
om huruvida de har vårdats på sjukhus på grund av någon diagnos som kan 
hänföras till psykisk ohälsa eller narkotikaanvändning inhämtats från Social-
styrelsens patientregister. 

Bortfallet vad gäller individernas föräldrar skapar problem eftersom det 
inte finns data om föräldrarnas eventuella vård för psykiska 
hälsa/narkotikaanvändning i de fall då föräldrarna inte vistades i Sverige 
under individernas uppväxt (för mer information om hanteringen av data 
från patientregistret se bilaga 2).  
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Figur 10: Föräldrar som har fått sjukhusvård för psykisk ohälsa eller 
narkotikaanvändning i undersökningspopulationen och kontrollgruppen 
(procent)27 
 
Det är dubbelt så vanligt bland individerna i undersökningspopulationen att 
ha en mor eller far som någon gång har vårdats för psykisk ohälsa, narko-
tika- eller alkoholanvändning (se även tabell XVII, bilaga 1).  

                                                      
27 Uppgift om vård på sjukhus på grund av någon diagnos som kan hänföras till 

missbruk/psykisk ohälsa har inhämtats från Socialstyrelsens patientregister. 
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Tidigare forskning visar att tungt missbruk hos föräldrar har ett samband 
med tungt missbruk hos deras barn. Sarnecki (2003, s. 253) och Solarz 
(1990, s. 48f) har funnit att faderns alkoholmissbruk uppvisade samband 
med barnens narkotikaanvändning som vuxna. Grönbladh et al. (1994, s. 
35f) har funnit ett liknande samband hos klienter i institutionell narkoman-
vård. De fann dessutom att 15 % av mödrarna till klienterna uppvisade ett 
tungt missbruk av sömnmedel och lugnande medel. Även barn till psykiskt 
sjuka föräldrar är en utsatt grupp. De löper högre risk än barn i allmänhet 
att dö eller att vårdas i sluten vård för psykiatrisk sjukdom, drogberoende 
eller olyckor (Socialstyrelsen, 2001, s. 16).  

Sammanlagt antal ofördelaktiga förhållanden 
Att undersökningspopulationen generellt har haft sämre uppväxtförhållan-
den än kontrollgruppen framgår tydligt av de data som insamlats. Tabell 5 
ger en uppfattning om huruvida de ofördelaktiga förhållandena28 har varit 
jämt fördelade eller om det är några få individer som i ett flertal avseenden 
har haft sämre förhållanden. Kategorierna är indelade i 0 - 2 alternativt 3 
eller flera ofördelaktiga förhållanden. 

De individer som inte har någon förälder registrerad i Sverige har ute-
slutits i tabell 5. De som antingen har en eller båda föräldrarna bosatta i 
Sverige är däremot inkluderade. I kontrollgruppen finns båda föräldrarna 
registrerade i 46 % av fallen och bara en förälder registrerad i 7 % av fallen. 
Motsvarande siffror i undersökningsgruppen är 47 % och 13 %. Bortfall, 
både i fråga om registrerade föräldrar och i fråga om bortfall inom registren 
gör naturligtvis siffrorna något osäkra, men eftersom bortfallet är någor-
lunda jämt distribuerat bör resultatet vara relativt pålitligt. 
 
Tabell 5: Antal ofördelaktiga förhållanden under uppväxten i 
undersökningspopulationen och kontrollgruppen (procent) 
  

  
Kategori (procent %)

Kontroll U-pop

Antal fördelaktiga förhållanden
0-2  78 46

3 eller fler 22 55

Total 100 101

                                                      
28 Låg utbildning, lågutbildade föräldrar, ej förvärvsarbetande föräldrar, socialbidrag under 

uppväxten, lagförda föräldrar, föräldrar som dömts till fängelse eller föräldrar som 
vårdats för psykisk ohälsa/missbruk. 
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Över hälften i undersökningspopulationen, jämfört med drygt en femtedel i 
kontrollgruppen, har haft tre eller fler ofördelaktiga förhållanden under 
uppväxten (se även tabell XVIII, bilaga 1). I undersökningspopulationen är 
det enbart 5 % som inte har haft något av de undersökta negativa 
uppväxtförhållandena, jämfört med 20 % i kontrollgruppen (se även tabell 
17, bilaga 1). 

Levnadsförhållanden i vuxen ålder för 
undersökningspopulationen och 

kontrollgruppen 

Sysselsättning 
I figur 11 redovisas andelen förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande indi-
vider mellan 18 – 55 år (år 2002) i undersökningspopulationen och kontroll-
gruppen.  
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Figur 11: Antal förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande individer i under-
sökningspopulationen och kontrollgruppen (procent)29 
 
Av individerna mellan 18 – 55 år var det mer än dubbelt så många i under-
sökningspopulationen som inte hade förvärvsarbete (se även tabell XIX, 
bilaga 1).  

Även bland de tunga narkotikamissbrukarna i MAX-98 var arbets-
marknadsanknytningen mycket dålig. Över tre fjärdedelar uppskattades ha 
en dålig eller obefintlig anknytning till arbetsmarknaden (Lander, 2002, s. 
18). Också i gruppen heroindömda 17 – 29-åringar var arbetsmarknads-
anknytningen mycket begränsad. 83 % av de dömda var arbetslösa och sak-
nade sysselsättning vid tiden för första heroinbrottet i domen (Nilsson et al., 
2001, s. 28).  

Socialbidrag 
I figur 12 framkommer hur stor andel av individerna i respektive grupp som, 
när de var mellan 18-55 år, har haft socialbidrag/tillhört en familj där någon 
haft socialbidrag under åren 1985, 1990 och/eller 2002. En individ har regi-
strerats som ”socialbidragstagande” om någon i familjen haft socialbidrag 
under minst ett av de aktuella åren.  

En individ antas här vara vuxen från 18 års ålder. Åldersindelningen är 
något komplicerad i socialbidragssammanhang eftersom en ungdom över 18 
men under 21 år som går i skolan räknas som barn i ett hushåll, medan en 
ungdom över 18 som inte går i skolan räknas som vuxen och därmed får 
eget försörjningsstöd. 

 

                                                      
29 Uppgift om sysselsättning är hämtad från Statistiska centralbyråns sysselsättningsregister 

2002. 
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Figur 12: Individer i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som, 
när de var i åldern 18 – 55, har haft/tillhört en familj som haft socialbidrag 
(år 1985, 90 och 2002) (procent) 30 
 
Av de individer i undersökningspopulationen som har varit vuxna under 
något av de aktuella nedslagsåren (85, 90, 2002) har tre fjärdedelar haft 
socialbidrag under något av åren, att jämföra med kontrollgruppen där mot-
svarande andel är drygt en femtedel. Det är alltså mer än tredubbelt fler i 
undersökningspopulationen som har fått socialbidrag något av de under-
sökta åren (se även tabell XX, bilaga 1). 

Socialbidrag har i andra studier visats vara den främsta försörjningskällan 
för många tunga missbrukare. I gruppen heroindömda 17 – 29-åringar var 
socialbidrag den huvudsakliga försörjningskällan för nästan 60 % (Nilsson et 
al., 2001, s. 29). Av de tunga narkotikamissbrukarna i Stockholm som social-
tjänsten har kontakt med uppgavs 40 % vara beroende av socialbidrag för 
sin försörjning (Finne, 2001, s. 55). Andelen socialbidragstagare i vår studie 
förefaller vara något högre än i de ovanstående studierna. Det kan bero på 
att vi mäter hur många som tillhört en familj som fått socialbidrag vid något 
av de tre undersökta åren, och inte vilka som för närvarande försörjer sig med 
hjälp av socialbidrag. Det kan också bero på att vår undersökningspopulation 

                                                      
30 Uppgift om socialbidragstagande har inhämtats från Statistiska centralbyråns Inkomst- och 

taxeringsregister. 
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består uteslutande av individer med utländsk bakgrund, en grupp som 
generellt har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden (Sjögren, 2005, s. 31), 
eller på att samtliga individer i vår undersökningspopulation är aktuella på 
socialtjänsten för sitt narkotikamissbruk och följaktligen i hög utsträckning 
även är aktuella på den enhet som handlägger ekonomiskt bistånd. 

Undersökningspopulationen och kontrollgruppens 
förekomst i lagföringsregistret 

Figur 13 visar hur stor andel av individerna i respektive grupp som har regi-
strerats i Brottsförebyggande rådets lagföringsregister på grund av att de har 
fått strafföreläggande eller ett fällande domslut från tingsrätten (för mer 
information om hanteringen av data från lagföringsregistret se bilaga 2).  
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Figur 13: Undersökningspopulationens och kontrollgruppens förekomst i 
lagföringsregistret (procent)31 
 
Nästan samtliga av undersökningspopulationens individer finns registrerade 
i lagföringsregistret på grund av att de har fått ett strafföreläggande eller ett 

                                                      
31 Uppgift om lagföring/straff har inhämtats från Brottsförebyggande rådets 

lagföringsregister. 
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fällande domslut från tingsrätten. I kontrollgruppen finns en dryg tredjedel 
registrerade i lagföringsregistret (se även tabell XXI, bilaga 1).  

Att kriminalitet ofta hänger samman med tungt narkotikamissbruk är 
välkänt. Narkotikaanvändning är i sig självt olagligt, och det är sannolikt att 
tunga missbrukare behöver illegala inkomster för att finansiera sin konsum-
tion. Nilsson et al. (2001, s. 33) fann att ungefär 80 % av de heroindömda 
hade lagförts för någon annan form av kriminalitet innan de dömdes för 
narkotikabrott. Endast 11 % hade blivit lagförda för narkotikabrott innan de 
dömdes för annan typ av brottslighet. 70 % av de dömda hade vid något 
tillfälle dömts för tillgreppsbrott.  

34 % av kontrollgruppen har lagförts för något brott. Detta kan, precis 
som vad gäller kontrollgruppens fäders brottslighet, verka vara en stor 
andel. Anledningarna till den höga andelen lagförda individer i 
kontrollgruppen är troligen i stort sett desamma som för kontrollgruppens 
fäder - det är enbart män som ingår i statistiken och samtliga har utländsk 
bakgrund.  

Undersökningspopulationens och kontrollgruppens domar 
som har inneburit fängelsestraff/sluten 

ungdomsvård/rättspsykiatrisk vård 
Figur 14 visar hur stor andel av individerna i respektive grupp som i tings-
rätten har dömts till fängelse, sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård.  
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Figur 14: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som 
har dömts till fängelsestraff/sluten ungdomsvård/rättspsykiatrisk vård 
(procent)32 
 
Vad gäller fängelsestraff/sluten ungdomsvård/rättspsykiatrisk vård är det 
större skillnad mellan grupperna än vad gäller lagföringar. En majoritet av 
individerna i undersökningspopulationen har någon gång blivit dömda till 
dessa straff, men mycket få individer i kontrollgruppen har fått samma 
domar (se även tabell XXII, bilaga 1). Detta kan tolkas som att 
undersökningspopulationens brottslighet överlag är tyngre och frekventare 
än kontrollgruppens.  

Patientregistret 
Figur 15 visar hur stor andel av individerna i undersökningsgruppen och 
kontrollgruppen som förekommer i patientregistret på grund av att de 
vårdats för någon diagnos som kan kopplas till psykisk ohälsa eller alkohol-
/narkotikaanvändning (för mer information om hanteringen av data från 

                                                      
32 Uppgift om lagföring/straff har inhämtats från Brottsförebyggande rådets lagförings-

register. 
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patientregistret se bilaga 2). Tabell 6 består av en mer detaljerad redogörelse 
för undersökningspopulationens och kontrollgruppens huvuddiagnoser. 
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Figur 15: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som 
förekommer i patientregistret (procent)33 
 
Tre fjärdedelar av individerna i undersökningsgruppen har någon gång 
under åren 1964 – 2005 registrerats i patientregistret för någon diagnos som 
är kopplad till psykisk ohälsa eller alkohol-/narkotikaanvändning. Detta kan 
jämföras med kontrollgruppen där färre än en på tio har registrerats i 
patientregistret för motsvarande diagnoser (se även tabell XXIII, bilaga 1). 
 

                                                      
33 Uppgift om vård på sjukhus på grund av någon diagnos som kan hänföras till 

missbruk/psykisk ohälsa har inhämtats från Socialstyrelsens patientregister. 
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Tabell 6: Jämförelse mellan de vårdade i undersökningspopulationen och 
kontrollgruppen vad gäller huvuddiagnoser (procent) 34 
  

  
Kategori (procent %)

Kontroll U-pop.

Huvuddiagnos  
  

   

Enbart psykisk ohälsa
  35 4 

Enbart alkohol 
  12 3 

Enbart narkotika 
  15 42 

Enbart övrigt 
  8 1 

Flera diagnoser  
(vid olika tillfällen) 
  

30 49 

Total 
  100 99 

 
Många av individerna i undersökningspopulationen (42 %) har vid samtliga 
vårdtillfällen fått diagnoser som kan hänföras till narkotikaanvändning och 
har därmed aldrig vårdats för någon annan diagnos. Nästan hälften (49 %) 
har fått olika huvuddiagnoser vid olika vårdtillfällen. Några få har enbart 
vårdats för psykisk ohälsa och alkoholmissbruk (4 % respektive 3 %). 

Föga förvånande framgår att det är betydligt mindre vanligt bland 
kontrollgruppens vårdade att ha vårdats för enbart narkotikaanvändning: en 
sjättedel av kontrollgruppens vårdade har enbart vårdats för narkotikarelate-
rade diagnoser. Det är också mindre vanligt att kontrollgruppen har vårdats 
för olika huvuddiagnoser vid olika vårdtillfällen: en tredjedel har vårdats för 
flera diagnoser. Istället är det mer vanligt att de vårdats för enbart psykisk 
ohälsa (35 %), alkohol (12 %) och övrigt (8 %). 

En närmare granskning av statistiken från patientregistret visar att 92 % 
(230 individer) av de vårdade i undersökningspopulationen någon gång har 
vårdats för en narkotikarelaterad huvuddiagnos. Dessa individer har an-
tingen enbart vårdats för narkotika, eller för narkotika minst en gång och 
andra huvuddiagnoser vid andra tillfällen. Totalt 34 % (85 individer) av de 
vårdade i undersökningspopulationen har någon gång vårdats med psykisk 
ohälsa som huvuddiagnos. Av dessa individer har 87 % (74 personer) haft 
andra huvuddiagnoser vid andra tillfällen. 

                                                      
34 Uppgift om vård på sjukhus på grund av någon diagnos som kan hänföras till 

missbruk/psykisk ohälsa har inhämtats från Socialstyrelsens patientregister. 
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Totalt är det 60 % (72 individer) i av de vårdade i kontrollgruppen som 
någon gång vårdats för psykisk ohälsa som huvuddiagnos. Dessa individer 
har antingen enbart vårdats för psykisk ohälsa, eller för psykisk ohälsa minst 
en gång och andra huvuddiagnoser vid andra tillfällen. Totalt 31 % (38 indi-
vider) av de vårdade i kontrollgruppen har vårdats för narkotika minst en 
gång (se även tabell XXIVI, bilaga 1). 

För att göra bilden lite klarare kan ovanstående sammanfattas genom att 
konstatera att det är mycket få i kontrollgruppen jämfört med undersök-
ningspopulationen som överhuvudtaget har vårdats för psykisk ohälsa eller 
alkohol-/narkotikaanvändning. Diagnoserna för den lilla del av kontroll-
gruppen som har vårdats skiljer sig delvis åt från undersökningspopulatio-
nens diagnoser. I undersökningspopulationen har majoriteten (vid åtmin-
stone ett av vårdtillfällena) vårdats för diagnoser som har med narkotika-
användning att göra, i kontrollgruppen har majoriteten av de vårdade fått 
diagnoser som har att göra med psykisk ohälsa. Det är också betydligt vanli-
gare bland undersökningspopulationen att ha vårdats för olika diagnoser vid 
olika tillfällen, vilket kan tolkas som att de oftare än kontrollgruppen har så 
kallade dubbeldiagnoser, det vill säga tungt missbruk i kombination med 
psykisk ohälsa.   

Sammanlagt antal ofördelaktiga förhållanden i vuxen ålder 
Även i vuxen ålder har undersökningspopulationen generellt haft sämre 
levnadsförhållanden än kontrollgruppen. Tabell 7 ger en uppfattning om 
huruvida de ofördelaktiga förhållandena35 är jämt fördelade eller om det är 
några få individer som i ett flertal avseenden har haft sämre förhållanden. 
Kategorierna även här är indelade i 0 – 2 alternativt 3 eller fler ofördelaktiga 
förhållanden. Det finns ett visst bortfall i registren, men bortfallet för de 
variabler som ingår bedöms vara så litet och så lika i de båda grupperna att 
det inte bör anses ha någon större betydelse. 
 

                                                      
35 Ofördelaktiga förhållanden innebär här arbetslöshet/ej förvärvsarbete, socialbidrag, 

lagföringar, fängelsedomar eller vård för psykisk ohälsa/missbruk. 
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Tabell 7: Antal ofördelaktiga förhållanden i undersökningspopulationen 
och kontrollgruppen (procent) 
  

  
Kategori (procent %)

Kontroll U-pop

Antal fördelaktiga förhållanden
0-2  89 17

3 eller fler 11 83

Total 100 100

 
Den stora majoriteten i kontrollgruppen har haft max två av de ovanstående 
ofördelaktiga förhållandena i vuxen ålder. I undersökningsgruppen har den 
stora majoriteten haft tre eller fler ofördelaktiga förhållanden i vuxen ålder. 
Nästan två femtedelar i kontrollgruppen har klarat sig utan något 
ofördelaktigt förhållanden medan endast en försvinnande liten andel i 
undersökningspopulationen har varit helt förskonade (se även tabell XXV, 
bilaga 1). 

Härkomst, levnadsförhållanden och 
problematisk konsumtion 

I den första delstudien i projektet ”Invandrare, tungt missbruk, socialt 
arbete”, som denna studie ingår i, sammanställdes forskning om personer 
med utländsk bakgrunds levnadsförhållanden i Sverige. Det konstaterades 
att det förekommer skillnader i levnadsförhållanden beroende bland annat 
på vilket land man härstammar från. De individer som kommit som 
flyktingar från utomeuropeiska länder verkade ha de sämsta förutsättning-
arna i det svenska samhället (Sjögren, 2005, s. 7).  

Statistiska beräkningar i föreliggande studie indikerar ett liknande sam-
band mellan härkomst och förutsättningar. Individer i kontrollgruppen med 
utomeuropeisk härkomst36 har i högre utsträckning än individer med 
europeisk bakgrund37: 

• låg utbildning, 
• inget förvärvsarbete, 
• erhållit socialbidrag, 

                                                      
36 Härstammar (se s. 11 för definition av härkomst) från ett land utanför Europa. 
37 Europeisk härkomst innefattar här förutom individer födda i Europa även individer födda i 

övriga västvärlden, det vill säga USA, Australien och Nya Zeeland.  
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• förekommit i lagföringsregistret (se tabeller XXVI – XXXIII i 
bilaga 1).  

 
Dessutom har de i högre utsträckning under uppväxten haft föräldrar som 
varit utan förvärvsarbete, samt tillhört en familj där någon fått socialbidrag 
(se tabeller XXXIV – XXXVII i bilaga 1).  

Ovanstående samband gäller endast individerna i kontrollguppen. I 
undersökningspopulationen finns inga statistiskt säkerställda samband 
mellan härkomst och levnadsförhållanden. Istället verkar individerna i 
undersökningspopulationen ha generellt dåliga förhållanden oavsett 
härkomst, vilket tyder på att de individer som blivit problematiska 
konsumenter tillhör de mest utsatta från respektive grupp.  Däremot kan det 
urskiljas att individer från utomeuropeiska regioner överlag är 
överrepresenterade i undersökningspopulationen. 
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KAPITEL 5 

Avslutande diskussion 

Sammanfattning av resultaten  
De frågeställningar som legat till grund för förevarande studie är: Hur 

har levnadsförhållandena under uppväxten och i vuxen ålder sett ut för 
undersökningspopulationen? Kan några skillnader urskiljas vid en jämförelse 
mellan undersökningspopulationen och kontrollgruppen? Rekryteras proble-
matiska konsumenter av narkotika oproportionerligt mycket bland männi-
skor som härstammar från vissa delar av världen, och om så är fallet, kan det 
urskiljas några samband mellan detta och skillnader i levnadsförhållanden 
mellan olika minoritetsgrupper? 

Resultatet visar att undersökningspopulationen i väsentligt högre grad 
har haft sämre uppväxt- och levnadsförhållanden än kontrollgruppen, samt 
att skillnaderna är statistiskt signifikanta.  

Vad gäller individernas uppväxtförhållanden framkom att en betydligt 
högre andel av undersökningspopulationens individer har vuxit upp med 
föräldrar som varit mindre resursstarka, det vill säga som har:  

• haft lägre utbildning,  
• oftare varit arbetslösa, 
• oftare beviljats socialbidrag, 
• i högre utsträckning blivit lagförda, 
• oftare dömts till frihetsberövande straff,  
• oftare vårdats på sjukhus för narkotikaanvändning. 

 
Dessutom framkommer att en betydligt större andel av undersöknings-
populationen jämfört med kontrollgruppen har haft multipla ofördelaktiga 
förhållanden under uppväxten. 

Även vad gäller individernas egna förhållanden i vuxen ålder fram-
kommer skillnader mellan undersökningspopulationen och kontrollgruppen: 

• fler individer i undersökningspopulationen saknar gymnasie-
kompetens, 

• mer än dubbelt så många i undersökningspopulationen har varit 
utan förvärvsarbete i vuxen ålder, 
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• mer än tre gånger så många i undersökningspopulationen har fått 
socialbidrag i vuxen ålder, 

• mer än dubbelt så många i undersökningspopulationen har blivit 
lagförda, 

• det är mer än åtta gånger så vanligt att undersökningspopulationens 
individer har blivit dömda till fängelse/sluten ungdoms-
vård/rättspsykiatrisk vård, 

• nästan tio gånger fler i undersökningspopulationen har vårdats på 
sjukhus för narkotikaanvändning eller psykisk ohälsa, 

• en väsentligt större andel av undersökningspopulationen har haft 
multipla ofördelaktiga förhållanden i vuxen ålder. 

 
Vad gäller samband mellan härkomst, levnadsförhållanden och proble-

matisk konsumtion av narkotika visar resultatet att individer i kontroll-
gruppen med utomeuropeisk härkomst oftare än individer i kontrollgruppen 
med europeisk härkomst: 

• har låg utbildning, 
• är utan förvärvsarbete, 
• har gått på socialbidrag, 
• förekommer i lagföringsregistret. 
 
Dessutom har dessa individer i högre utsträckning under uppväxten haft 

föräldrar som varit utan förvärvsarbete, samt tillhört en familj där någon fått 
socialbidrag. Detta tyder på att individer med utomeuropeisk härkomst 
generellt sett har det svårare i Sverige än individer med europeisk härkomst. 
I undersökningspopulationen finns inte samma samband mellan härkomst 
och levnadsförhållanden som i kontrollgruppen, vilket kan tolkas som att de 
individer som blivit problematiska konsumenter är mycket utsatta oavsett 
härkomst. Däremot är individer med utomeuropeisk bakgrund 
överrepresenterade i undersökningspopulationen överlag. De svåra 
levnadsförhållanden som individer med utomeuropeisk bakgrund lever 
under kan vara en orsak till varför en större andel av dessa individer blir 
problematiska konsumenter jämfört med individer med europeisk härkomst. 

Teoretisk anknytning  
Att studiens undersökningspopulation oftare har ogynnsamma uppväxt- och 
levnadsförhållanden än personer med utländsk bakgrund som inte är tunga 
narkotikamissbrukare (och därmed också än befolkningen i stort) kan tolkas 
på olika sätt beroende på teoretisk utgångspunkt och antaganden om 
narkotikakonsumtion. Detsamma gäller vad som är orsak och vad som är 
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verkan – är det tunga narkotikamissbruket som leder till de ogynnsamma 
uppväxt- och levnadsförhållandena, eller är det de ogynnsamma förhållan-
dena som leder till narkotikamissbruk? 

Nedan kommer resultatet i första hand tolkas utifrån Goldbergs stämp-
lingsteori, men även kortfattat utifrån den teori som svensk narkotikapolitik 
i huvudsak bygger på. På det följer en reflexion över vilken betydelse tolk-
ningen har för de narkotikapolitiska åtgärderna. 

Goldbergs stämplingsteori 
Negativt samhälleligt tryck och familjen 
Utifrån Goldbergs teori bereder resultatet i ovanstående undersökning inga 
överraskningar. De ogynnsamma förhållandena som undersökningspopula-
tionen levt under är att likställa med negativt samhälleligt tryck som är en 
bidragande orsak till att individer utvecklar en problematisk konsumtion av 
narkotika.  

Negativt samhälleligt tryck drabbar under den blivande problematiska 
konsumentens uppväxt kanske i första hand individens föräldrar, men på-
verkar i förlängningen också den blivande problematiska konsumenten.   

En hypotes som växer ur Goldbergs modell är att en vanmäktig livs-
situation, eller en hög grad av negativt samhälleligt tryck, ökar risken för att 
föräldrar stämplar sina barn. Föräldrar med låg utbildningsnivå har svårare 
att komma in på arbetsmarknaden och de arbeten som kan komma ifråga är 
lågbetalda och ofta tunga. Sådana arbeten, liksom arbetslöshet, påverkar 
hälsa, ekonomi och det psykiska måendet, något som i sin tur kan påverka 
föräldrarollen och vara en bidragande orsak till föräldrastämpling. Föräld-
rarollen kan även påverkas negativt om föräldrarna varit inblandade i krimi-
nella aktiviteter, dömts till frihetsberövande straff, lider av psykisk ohälsa 
och/eller själva är problematiska konsumenter.  

En annan form av negativt samhälleligt tryck som drabbar vissa individer 
med utländsk bakgrund uppstår i och med asylsökandeprocessen. Den 
stress och osäkerhet det innebär att vänta på ett uppehållstillstånd påverkar 
säkerligen föräldrarollen och kan vara en anledning till att föräldrar inte alltid 
orkar ge sina barn vad de behöver. Denna situation är naturligtvis genensam 
för både kontrollgruppens och undersökningspopulationens familjer, och 
kan därmed inte förklara skillnaderna mellan grupperna. Däremot kan den 
till viss del förklara varför det tunga narkotikamissbruket verkar vara över-
representerat bland individer med utomeuropeisk bakgrund, då fler av indi-
viderna från de utomeuropeiska länderna troligen kommit som asylsökande. 

En annan viktig aspekt som har med den utländska bakgrunden att göra 
är att många individer som är utrikes födda finner det svårt att få sociala 
kontakter och komma in i det svenska samhället, exempelvis till följd av att 
de är arbetslösa och bor i segregerade områden. Föräldrar som känner sig 
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marginaliserade kan få svårt att vägleda sina barn in i det svenska samhället. 
Även detta gäller både kontrollgrupp och undersökningspopulation och kan 
därmed inte förklara skillnaderna i uppväxtförhållanden mellan grupperna. 
Det kan däremot vara en av flera förklaringar till varför narkotikamissbruket 
generellt sett verkar öka i högre takt hos personer med utländsk bakgrund.  
 
Samhällelig stämpling 
När barnen blir lite äldre tar samhället – i form av den offentliga barn-
omsorgen och sedermera skolan – över en stor del av barnens uppfostran. I 
bästa fall kan barnomsorgen/skolan kompensera några av de brister, båda 
psykologiska och kulturella, som finns i barnens hemmiljö.  

Majoriteten av individerna i undersökningspopulationen har slutat skolan 
innan de uppnått gymnasienivå, vilket innebär att deras skolgång inte varit 
särskilt framgångsrik. Misslyckanden i skolan är enligt Goldberg en del av 
den samhälleliga stämplingen och bidrar till framtida motgångar i form av 
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Dåliga erfarenheter/miss-
lyckanden från skolgången kan också, särskilt i kombination med stämpling 
från föräldrar och/eller det övriga samhället, understödja utvecklandet av en 
starkt negativ självbild.  

Att komma från en ekonomiskt och/eller socialt utsatt familj, eller att 
vara bosatt i ett så kallat problemområde, kan också leda till att barn utsätts 
för samhällelig stämpling. Barn som lever under sådana omständigheter 
riskerar att redan på förhand bli utdömda som problematiska av det om-
givande samhället. Har föräldrarna dessutom ytterligare problematik eller 
svårigheter, till exempel psykisk ohälsa, kriminellt leverne, problematisk 
konsumtion av narkotika eller är socialbidragstagande är risken för att bli 
stämplad troligen än högre.  

 
Negativt samhälleligt tryck och stämpling under vuxen ålder 
Arbete och försörjning 
Undersökningspopulationen har betydligt sämre arbetsmarknadsanknytning 
än kontrollgruppen. Arbetslöshet har negativa effekter bland annat på den 
personliga ekonomin, vilket kan vara en förklaring till att socialbidrag är 
betydligt vanligare bland undersökningspopulationen än kontrollgruppen. 
Förutom ekonomiska konsekvenser, kan arbetslöshet också ha konsekvenser 
på människors sociala liv – arbetsplatsen är en viktig arena för sociala 
kontakter. Att vara arbetslös kan vara stigmatiserande, särskilt i ett samhälle 
där arbetet utgör en stor del av en persons identitet och där det är viktigt att 
inte ligga andra till last. Att behöva söka bidrag för att klara sin ekonomi kan 
bidra ytterligare till känslor av misslyckande.  

Enligt Goldbergs teori ger arbetslöshet och behov av samhällets insatser 
för att klara sin försörjning upphov till stämpling. Stämplingen kan komma 
både från myndigheter i samband med socialbidragshanteringen och från 
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samhället överlag. Goldberg betraktar denna stämpling som en del av av-
vikelsespiralen. Den negativa självbild som grundats i och med barndomens 
stämpling och misslyckanden i skolan, leder till att individen blir mindre 
gångbar/förmögen att ta en plats på arbetsmarknaden, vilket försämrar 
självbilden. Detta leder i sin tur leder till ökad drogkonsumtion som ytterli-
gare försämrar möjligheterna på arbetsmarknaden och så vidare. 

Andelen arbetslösa individer med utomeuropeisk bakgrund är i före-
liggande studies kontrollgrupp högre än andelen arbetslösa individer med 
europeisk bakgrund. Möjligen kan detta enligt Goldbergs teori förklaras 
med att individer med utomeuropeisk bakgrund under hela livet utsätts för 
mer stämpling och diskriminering på grund av att de anses vara mer ”främ-
mande”. Att individer med utomeuropeisk bakgrund oftare är arbetslösa 
erbjuder också en förklaring till att individer med utomeuropeisk bakgrund 
oftare har socialbidrag, samt att individer med utomeuropeisk bakgrund är 
överrepresenterade i undersökningspopulationen jämfört med befolkningen 
i Stockholm. 
 
Lagföringar, frihetsberövanden och stämpling 
Att undersökningspopulationen oftare än kontrollgruppen blivit lagförda, 
dömda till frihetsberövande straff  samt blivit vårdade på sjukhus för psykisk 
ohälsa eller alkohol-/narkotikaanvändning är föga förvånande med tanke på 
att dessa individer är problematiska konsumenter av narkotika. Därmed är 
det inte sagt att det tunga narkotikamissbruket alltid föregått den första lag-
föringen eller det första vårdtillfället. Tvärtom verkar tidigare forskning tyda 
på att annan kriminalitet ofta föregått tungt narkotikamissbruk. Med ut-
gångspunkt i Goldbergs modell kan antas att varje tillfälle som individen 
behöver vårdas eller blir föremål för polisiära insatser och/eller straff  inne-
bär en bekräftelse av den negativa självbilden, eller än värre – mer stämpling 
och ytterligare ett steg nedåt i den redan påbörjade avvikarkarriären.  

Bejerots teori   
Utifrån den teori som under 1970-talet lade grunden till svensk narkotika-
politik skulle resultaten från ovanstående studie troligen tolkas på ett radikalt 
annorlunda sätt.  

Enligt Bejerots förklaringsmodell har individernas ogynnsamma 
psykosociala uppväxt- och levnadsförhållanden ett ringa förklaringsvärde 
vad gäller individens narkotikamissbruk. Däremot anses det tunga narkotika-
missbruket kunna förklara de ogynnsamma levnadsförhållandena i ung-
domsåren och i vuxen ålder – tvärtemot Goldbergs teori ses narkotikan i 
Bejerots teori som anledningen till låg utbildning, arbetslöshet och så vidare. 
Det är med andra ord narkotikan som är den utlösande faktorn. 
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Det är dock svårare att utifrån Bejerots teori förklara de tydliga skillnader 
som framkommer vid en jämförelse mellan undersökningspopulationens 
och kontrollgruppens uppväxtförhållanden. De blivande tunga narkotika-
missbrukarna kan inte rimligtvis ha orsakat sina föräldrars resurssvagheter 
eller påbörjat sitt narkotikamissbruk i tidig barndom. Dessa faktorer borde 
således ha föregått narkotikamissbruket.  

Å andra sidan är det viktigt att poängtera att frågeställningarna och data-
insamlingen i förevarande studie är formade utifrån utgångspunkten att 
sociala faktorer har betydelse för utvecklandet av tungt narkotikamissbruk. 
Det är möjligt att föreställa sig att det finns andra variabler som inte tagits 
med i beräkningen som enligt Bejerots teori skulle kunna förklara skillna-
derna i uppväxt- och levnadsförhållanden.  

Implikationer för svensk narkotikapolitik  
och förebyggande arbete 

Den nuvarande svenska narkotikapolitiken och dess åtgärder bygger på 
Bejerots teori om det tunga missbrukets uppkomst och spridning, där det 
adekvata sättet att hindra det som anhängare av denna teori betraktar som 
en epidemi är att informera, kontrollera och vårda. 

Enligt Goldberg behöver narkotikapolitiken och de antaganden som den 
vilar på förändras. Nyckeln till gensvar för en förändring av de narkotika-
politiska åtgärderna ligger enligt honom i en förståelse för att människors 
psykosociala livserfarenheter utgör grunden för problematisk konsumtion.  

Med ett resultat som exempelvis visar att mycket få individer (5 %) i 
undersökningspopulationen inte har uppvisat någon av de mått på negativa 
uppväxtförhållanden som ingår i föreliggande studie38, kan Goldbergs anta-
gande om bakgrundsfaktorernas betydelse anses ha fått stöd. Problematiska 
konsumenter verkar i första hand rekryteras från grupper som har svåra 
levnadsförhållanden och lever under negativt samhälleligt tryck. Detta för-
hållande kan också ge en förklaring till den relativt höga andelen av tunga 
narkotikamissbrukare bland individer med utländsk bakgrund, eftersom 
resultat både i tidigare forskning och i denna studie indikerar att individer 
med utländsk bakgrund, särskilt om de har utomeuropeisk härkomst, är 
förfördelade i vårt samhälle.  

För att minska antalet individer som blir problematiska konsumenter 
torde det, enligt Goldbergs teori, inte räcka med den nuvarande narkotika-
politiken som i huvudsak bygger på en strikt kontrollpolitik i kombination 

                                                      
38 Av de undersökta, dvs.: låg utbildning, lågutbildade föräldrar, ej förvärvsarbetande 

föräldrar, socialbidrag under uppväxten, lagförda föräldrar, föräldrar som dömts till 
fängelse eller föräldrar som vårdats för psykisk ohälsa/missbruk. 
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med informationskampanjer och vård av tunga missbrukare. Dessa åtgärder 
påverkar inte i tillräckligt hög utsträckning de levnadsvillkor som har präglat 
livet för de problematiska konsumenterna.  Istället förespråkar Goldberg 
åtgärder som minskar det negativa samhälleliga tryck som många människor 
lever under. Förebyggande åtgärder på makronivå, med målet att erbjuda så 
många människor som möjligt gynnsamma levnadsförhållanden och goda 
möjligheter att få positiv framtid, är således ett effektivare sätt att reducera 
antalet tunga narkotikamissbrukare.  

Med utgångspunkt i föreliggande studies resultat är det möjligt att peka 
ut ett antal negativa uppväxtförhållanden som har betydelse för utvecklandet 
av ett tungt narkotikamissbruk. Eftersom grunden för en individs självbild 
enligt Goldberg läggs redan i barndomen blir det viktigt att på ett tidigt sta-
dium förebygga och motverka stämpling. Nedan föreslås några åtgärder som 
utifrån Goldbergs teoretiska förklaringsmodell och resultaten i föreliggande 
studie syftar till att ge barn och ungdomar bättre förutsättningar:  

• Barnomsorgen kan i bästa fall kompensera för åtminstone en del av 
de brister som finns i vissa barns hemmiljöer. Det är därför viktigt 
att förskolepersonalens arbetsförhållanden är sådana att de har tid 
och möjlighet att vara bra pedagoger och se till barnens behov. Per-
sonalen har på ett tidigt stadium möjlighet att upptäcka barn som 
far illa i hemmet och kan också bli värdefulla vuxenkontakter för 
barn vars behov av positiva vuxenkontakter inte kan uppfyllas inom 
släkt och familj.  

• Barn som kommer från andra länder torde gynnas av att träffa 
svenska barn och vuxna för att vid en ung ålder lära sig språket och 
träffa svenska kamrater, därför kan barnomsorg vara särskilt viktigt 
för dessa barn.  

• Barn påverkas av föräldrars arbetslöshet, varför det är viktigt att 
även arbetslösas barn har rätt till barnomsorg. Utesluts de arbets-
lösas barn från barnomsorgen kan det upplevas som stämplande för 
dessa barn. 

• En god och likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar, oavsett 
vilket område de bor i och vilket land de kommer från, är en 
nödvändig förutsättning för en positiv framtid. Idag är gymnasie-
kompetens mer eller mindre nödvändigt för att komma in på 
arbetsmarknaden, vilket innebär att individer som inte klarar skolan 
hamnar utanför.  

• Diskriminering kan vara en anledning till att individer med utländsk 
bakgrund klarar sig sämre i skolan, varför åtgärder som minskar 
diskriminering är av stor vikt. En idé är att införa fler diskussioner 
om etnicitet och kultur i skolverksamheten för att få elever och 
lärare att undvika etnocentriska perspektiv och idéer.  
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• För barn vars föräldrar har psykisk ohälsa, missbrukar narkotika 
och/eller alkohol eller har ett kriminellt leverne är det särskilt viktigt 
med andra positiva vuxna kontakter. Fritidsgårdar, föreningar och 
ungdomsmottagningar är arenor där barn och ungdomar kan träffa 
andra vuxna. Dessa fyller en viktig funktion. 

 
I tidigare forskning har det framkommit att tungt narkotikamissbruk 

ökar i högre takt bland individer med utländsk bakgrund än bland individer 
med svensk bakgrund. Speciellt utsatta tycks individer med utomeuropeisk 
bakgrund vara. Utifrån Goldbergs teori är ofördelaktiga sociala förhållanden 
en viktig orsak till narkotikamissbruk. Med detta som utgångspunkt blir det 
viktigt att satsa resurser på att förbättra levnadsförhållanden för individer 
med utländsk, inte minst utomeuropeisk, bakgrund. De ogynnsamma 
levnadsförhållandena kan ha flera orsaker, varav en orsak kan vara diskrimi-
nering och stämpling på arbetsmarknaden, i skolan och på andra arenor. 
Åtgärder som motverkar rasism och främlingsfientlighet och som leder till 
att fler individer med utländsk bakgrund kommer in i det svenska samhället 
borde därför i förlängningen innebära att färre individer med utländsk bak-
grund blir tunga missbrukare.  

För vuxna eller ungdomar som redan har påbörjat sin avvikarkarriär blir 
det enligt Goldbergs teori angeläget att inte ytterligare stämpla individerna. I 
det sociala arbetet med dessa individer blir det viktigt att individerna får 
bygga upp en positiv självbild och får känna att de kan bidra med något till 
samhället. Ett sätt att uppnå detta är att skapa arbetsmöjligheter också för 
dem som påbörjat en avvikarkarriär, där de efter förmåga kan få dela med 
sig av sina resurser. Att få en plats i samhället och att känna sig behövd är en 
viktig del i uppbyggandet av en positivare självbild. En annan viktig del är 
naturligtvis att den behandling som erbjuds inte fortsätter att stämpla indivi-
den som en avvikare utan istället visar på en möjlighet att få en positiv 
framtid. 

Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån förevarande studies begränsningar uppenbarar sig områden som 
skulle vara intressanta för fortsatt forskning. Exempelvis skulle det vara 
intressant att med hjälp av kvalitativa intervjuer närmare undersöka hur 
individer med utländsk bakgrund och tungt narkotikamissbruk ser på sina 
egna möjligheter och svårigheter i Sverige. Ett annat område som skulle vara 
intressant att utforska är socialtjänstens attityder till gruppen tunga 
narkotikamissbrukare med utländsk bakgrund, samt om socialsekreterarna 
tillämpar särskilda metoder/teorier i arbetet med dessa individer och vilka 
antaganden de i sådant fall bygger på. 
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BILAGA 1 

Tabeller 
 
Tabell I: Undersökningspopulationens ålder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medelålder: 36 år. 
 

Tabell II: Undersökningspopulationens könsfördelning 
 
 
 
 
 
 

Bortfall: 9 individer. 
 
Tabell III: Undersökningspopulationens födelseregion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ålder 
 

A
ntal 

Proce
nt % 

20-29 87 26
30-39 116 34
40-49 111 33
50- 23 7
Total 337 100

 
Kön 
 

Antal Procent %

Män 280 85
Kvinnor 48 15
Total 320 100

 
Födelseregion 
 

Antal Procent %

Afrika 49 15
Asien 87 26
Latinamerika 29 9
Norden utom Sverige 20 6
Sverige 89 26
Västvärlden 18 5
Östeuropa 28 8
Ingen uppgift 17 5
Total 337 100
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Tabell IV: Undersökningspopulationens bakgrund 
 
Bakgrund 
 

A
ntal Procent %

Födda utrikes med 2 utrikes födda föräldrar 228 68
Födda inrikes med 2 utrikes födda föräldrar 51 15
Utrikes födda med minst 1 inrikes född förälder 2 1
Födda inrikes med 1 utrikes född förälder 35 10
Ingen uppgift 39 21 6
Total 337 100

 
Tabell V: Undersökningspopulationens huvudpreparat enligt dokumentation från 
socialtjänsten 
Huvudpreparat 
 Antal Procent %

Amfetamin 24 7
Blandmissbruk 89 26
Cannabis 22 7
Kokain 6 2
Opiat 177 53
Annat 19 6
Total 337 101

 

                                                      
39 Samtliga individer har enligt socialtjänstens register minst en förälder som är född 

utomlands. I ovanstående tabell är informationen inhämtad från SCB:s register, därför 
saknas uppgift för vissa individer. 
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Tabell VI: Undersökningspopulationens huvudpreparat och ålder enligt 
dokumentation från socialtjänsten 
  

  
Åldersgupp 
20-29 30-39 40-49 50- 

Huvudpreparat  

Annat  
Antal 2 5 3 1 
Procent 2 % 4 % 3 % 4 % 

Cannabis  
Antal 13 6 3 0 
Procent 16 % 5 % 3 % 0 % 

Amfetamin 
Antal 6 10 6 2 
Procent 7 % 9 % 6 % 9 % 

Blandmissbruk
Antal 40 21 21 7 
Procent 49 % 18 % 20 % 30 % 

Opiat 
Antal 21 72 71 13 
Procent 26 % 63 % 68 % 57 % 

Total 
Antal 82 114 104 23 
Procent 100 % 99 % 100 % 100 % 

Bortfall: 14 individer (4 %) 
 
Tabell VII: Undersökningspopulationens och kontrollgruppens medelålder vid 
ankomst till Sverige 

Kategori Medelå
lder 

A
ntal 

U-pop 15 1
552

Kontroll 13 3
23

Total 14 1
875

Skillnaden är signifikant, p=0,01 
 
Bortfall undersökningspopulation: 14 individer (4 %) 
Bortfall kontrollgrupp: 29 individer (2 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 93. 
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Tabell VIII: Undersökningspopulationens och kontrollgruppens ålder vid ankomst 
till Sverige 

  
  

Kategori 
Kontroll  
n=1581 

U-pop. 
n=337 

Åldersgrupp 

0-9 Antal 621 139 
  Procent 40 % 43 % 
10-19 Antal 271 76 
  Procent 18 % 24 % 
20-29 Antal 469 94 
  Procent 30 % 29 % 
30- Antal 191 14 
  Procent 12 % 4 % 

Total 
  

Antal 1552 323 
Procent 100 % 100 % 

Bortfall undersökningspopulation: 14 individer (4 %) 
Bortfall kontrollgrupp: 29 individer (2 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 93. 
 
Tabell IX: Utbildningsnivå undersökningspopulationen och kontrollgruppen 

  
  

Kategori 
Kontroll 
n=1581

U-pop. 
n=337 

Utbildningsnivå 

Ej uppnått gymnasieutbildning Antal 466 170 
  Procent 31 % 56 % 
Uppnått gymnasieutbildning Antal 1035 134 
  Procent 69 % 44 % 

Total 
  

Antal 1501 304 
Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
 
Bortfall undersökningsgruppen: 33 individer (10 %) 
Bortfall kontrollgruppen: 80 individer (5 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26 och 96. 
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Tabell X: Utbildningsnivå undersökningspopulationens och kontrollgruppens 
föräldrar 

  
  

Kategori 
Kontroll 
föräldrar  
n=1581 

U-pop. 
föräldrar 
n=337 

Utbildningsnivå 

Ej uppnått 
gymnasieutbildning Antal 231 76 

  Procent 29 % 40 % 
Uppnått 
gymnasieutbildning Antal 574 114 

  Procent 71 % 60 % 

Total 
  

Antal 805 190 
Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,01. 
 
Bortfall undersökningspopulationens föräldrar: 147 individer (44 %) 
Bortfall kontrollgruppens föräldrar: 776 individer (49 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26 och 96. 
 
Tabell XI: Antal individer i undersökningspopulationen och kontrollgruppen med 
förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande föräldrar 

 
  

Kategori 
Kontroll 
föräldrar  
n=1581 

U-pop. 
föräldrar 
n=337 

Sysselsättningsstatus 

Ej 
förvärvsarbetande  Antal 105 54 

  Procent 14 % 30 % 
Förvärvsarbetande Antal 625 129 
  Procent 86 % 71 % 

Total 
  

Antal 730 183 
Procent 100 % 101 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
 
Bortfall undersökningspopulationens föräldrar: 154 individer (46 %) 
Bortfall kontrollgruppens föräldrar: 851 individer (54 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26 och 94. 
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Tabell XII: Har individerna i undersökningspopulationen eller kontrollgruppen, när 
de var i åldern 0 – 17 år, tillhört en familj som haft socialbidrag någon gång under 
åren 85, 90 och 2002? 

 
  

Kategori 
Kontroll 
n=1581

U-pop.
n=337 

Socialbidrag

nej Antal 576 97 
  Procent 81 % 59 % 
ja Antal 134 68 
  Procent 19 % 41 % 

Total 
  

Antal 710 165 
Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
 
Bortfall undersökningspopulationen: 172 individer (51 %) 
Bortfall kontrollgruppen: 871 individer (55 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26 och 97. 
 
Tabell XIII: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som har fäder 
som förekommer i lagföringsregistret 
 

  

Kategori 
Kontroll far
n=1581  

U-pop far
n=337 

Har individen en lagförd far? 

nej Antal 1267 224 
  Procent 80 % 67 % 
ja Antal 314 113 
  Procent 20 % 34 % 

Total 
  

Antal 1581 337 
Procent 100 % 101 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001. 
 
Tabell XIV: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som har 
mödrar som förekommer i lagföringsregistret 
 

  

Kategori 
Kontroll mor
n=1581  

U-pop mor 
n=337 

Har individen en lagförd mor?

nej Antal 1452 275 
  Procent 92 % 82 % 
ja Antal 129 62 
  Procent 8 % 18 % 

Total 
  

Antal 1581 337 
Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
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Tabell XV: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som har fäder 
som dömts till fängelsestraff/sluten ungdomsvård/rättspsykiatrisk vård 

 
  

Kategori 
Kontroll far
n=1581  

U-pop far 
n=337 

Har individen en far som dömts till 
fängelsestraff/sluten ungdomsvård
/rättspsykiatrisk vård? 

nej Antal 1515 285 
  Procent 96 % 85 % 
ja Antal 66 52 
  Procent 4 % 15 % 

Total 
  

Antal 1581 337 
Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
 
Tabell XVI: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som har 
mödrar som dömts till fängelsestraff/sluten ungdomsvård/rättspsykiatrisk vård 

 
  

Kategori 
Kontroll mor
n=1581  

U-pop mor 
n=337 

Har individen en mor som dömts till
fängelsestraff/sluten ungdomsvård 
/rättspsykiatrisk vård? 

nej Antal 1577 326 
  Procent 99,7 % 96,7 % 
ja Antal 4 11 
  Procent 0,3 % 3,3 % 

Total 
  

Antal 1581 337 
Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001. 
 
Tabell XVII: Vårdade föräldrar i undersökningspopulationen och kontrollgruppen 

 
  

Kategori 
Kontroll  
n=1581 

U-pop. 
n=337 

Har individen en förälder som 
vårdats? 

nej Antal 1462 281 
  Procent 93 % 83 % 
ja Antal 119 56 
  Procent 8 % 17 % 

Total 
  

Antal 1581 337 
Procent 101 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
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Tabell XVIII: Antal ofördelaktiga förhållanden under uppväxten i 
undersökningspopulationen och kontrollgruppen (procent) 

 
  

Kategori 
Kontroll 
n=1581

U-pop. 
n=337 

Antal fördelaktiga förhållanden

0-2 
  

Antal 648 92 
Procent 78,0% 45,5% 

3 eller fler 
  

Antal 183 110 
Procent 22,0% 54,5% 

Total 
Antal 831 202 
Procent 100,0% 100,0% 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
 
Bortfall undersökningspopulationens föräldrar: 135 individer (40 %) 
Bortfall kontrollgruppens föräldrar: 750 individer (47 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26 och 55. 
 
Tabell XIX: Antal förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande individer i 
undersökningspopulationen och kontrollgruppen  

 
  

Kategori 
Kontroll 
n=1581

U-pop. 
n=337 

Sysselsättningsstatus 

Ej förvärvsarbetande Antal 564 264 
  Procent 38 % 88 % 
Förvärvsarbetande  Antal 917 36 
  Procent 62 % 12 % 

Total 
  

Antal 1481 300 
Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
 
Bortfall undersökningspopulation: 37 individer (11 %) 
Bortfall kontrollgrupp: 100 individer (6 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 94. 
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Tabell XX: Har individerna i undersökningspopulationen och kontrollgruppen haft 
socialbidrag när de var i åldern 18 – 55 år någon gång under åren 85, 90 och 
2002? 

 
  

Kategori 
Kontroll 
n=1581

U-pop.
n=337 

Socialbidrag 

Nej Antal 1148 80 
  Procent 78 % 25 % 
Ja Antal 333 237 
  Procent 23 % 75 % 

Total 
  

Antal 1481 317 
Procent 101 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
 
Bortfall i undersökningspopulationen: 20 individer (6 %) 
Bortfall i kontrollgruppen: 100 individer (6 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 97. 
 
Tabell XXI: Undersökningspopulationens och kontrollgruppens förekomst i 
lagföringsregistret 
 

  

Kategori 
Kontroll 
n=1581

U-pop.
n=337 

Förekommer individen 
i lagföringsregistret? 

nej Antal 1043 21 
  Procent 66 % 6 % 
ja Antal 538 316 
  Procent 34 % 94 % 

Total 
  

Antal 1581 337 
Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
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Tabell XXII: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som har 
dömts till fängelsestraff/sluten ungdomsvård/rättspsykiatrisk vård 

 
  

Kategori 

Kontroll 
n=1581

U-
pop. 
n=337 

Har individen någon gång dömts till 
fängelsestraff/ 
Sluten ungdomsvård/rättspsykiatrisk vård? 

Nej Antal 1457 110 
  Procent 92 % 33 % 
Ja Antal 124 227 
  Procent 8 % 67 % 

Total 
  

Antal 1581 337 
Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
 
Tabell XXIII: Andel i undersökningspopulationen och kontrollgruppen som 
förekommer i patientregistret  

 
  

Kategori 
Kontroll 
n=1581

U-pop.
n=337 

Har individen vårdats för någon
diagnos som kan kopplas till  
psykisk ohälsa eller missbruk? 

nej Antal 1460 83 
  Procent 92 % 25 % 
ja Antal 121 254 
  Procent 8 % 75 % 

Total 
  

Antal 1581 337 
Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
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Tabell XXIV: Jämförelse mellan de vårdade i undersökningspopulationen och 
kontrollgruppen vad gäller huvuddiagnoser 

  
  

Kategori 
Kontroll 
n=1581

U-pop.
n=337 

Huvuddiagnos  
  

   

Enbart psykisk ohälsa
  

Antal 42 11 
Procent 35 % 4 % 

Enbart alkohol 
  

Antal 15 8 
Procent 12 % 3 % 

Enbart narkotika 
  

Antal 18 107 
Procent 15 % 42 % 

Enbart övrigt 
  

Antal 10 3 
Procent 8 % 1 % 

Flera diagnoser  
(vid olika tillfällen) 

  

Antal 36 125 

Procent 30 % 49 % 

Total 
  

Antal 121 254 
Procent 100 % 99 % 

 
Tabell XXV: Antal ofördelaktiga förhållanden i undersökningspopulationen och 
kontrollgruppen 

Skillnaden är signifikant, p<0,001.  
  

  
  

Kategori 
Kontroll 
n=1581

U-pop. 
n=337 

Antal ofördelaktiga förhållanden

0-2 
  

Antal 1400 56 
Procent 89 % 17 % 

3 eller fler 
  

Antal 181 281 
Procent 11 % 83 % 

Total 
Antal 1581 337 
Procent 100 % 100 % 
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Tabell XXVI: Undersökningspopulationens utbildning och härkomst  

 
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk 

Utbildningsnivå  
  

  

Ej uppnått 
gymnasieutbildning 

  

Antal 72 98 

Procent 61 % 53 % 

Uppnått 
gymnasieutbildning  

Antal 46 88 

Procent 39 % 47 % 

Total 
  

Antal 118 186 

Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är ej signifikant. 
 
Bortfall: 33 individer (10 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26, 93 och 96. 
 
Tabell XXVII: Kontrollgruppens utbildning och härkomst 

  
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk 

Utbildningsnivå  

Ej uppnått 
gymnasieutbildning 

  

Antal 127 339 

Procent 22 % 37 % 

Uppnått 
gymnasieutbildning  

Antal 454 581 

Procent 78 % 63 % 

Total 
  

Antal 581 920 

Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001 
 
Bortfall: 80 individer (5 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26, 93 och 96. 
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Tabell XXVIII: Undersökningspopulationens sysselsättningsstatus och härkomst 

 
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk 

Sysselsättningsstatus 
  

  

Ej 
förvärvsarbetande  

Antal 101 163 

Procent 86 % 89 % 

Förvärvsarbetande 
Antal 16 20 

Procent 14 % 11 % 

Total 
  

Antal 117 183 

Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är ej signifikant.  
 
Bortfall: 37 individer (11 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26, 93 och 94. 
 
Tabell XXIX: Kontrollgruppens sysselsättningsstatus och härkomst 

 
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk 

Sysselsättningsstatus 
  

  

Ej 
förvärvsarbetande  

Antal 167 397 

Procent 29 % 44 % 

Förvärvsarbetande 
Antal 413 504 

Procent 71 % 56 % 

Total 
  

Antal 580 901 

Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001 
 
Bortfall 100 individer (6 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26, 93 och 94. 
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Tabell XXX: Undersökningspopulationens socialbidrag i vuxen ålder (18 – 55 år) 
och härkomst 

 
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk

Socialbidrag
  

  

Nej 
Antal 27 40 

Procent 23 % 22 % 

Ja  
Antal 93 143 

Procent 78 % 78 % 

Total 
  

Antal 120 183 

Procent 101 % 100 % 

Skillnaden är ej signifikant.  
 
Bortfall 34 (10 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26, 93 och 97. 
 
Tabell XXXI: Kontrollgruppens socialbidrag i vuxen ålder (18 – 55 år) och 
härkomst 

 
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk

Socialbidrag
  

  

Nej  
Antal 510 638 

Procent 88 % 71 % 

Ja  
Antal 70 263 

Procent 12 % 29 % 

Total 
  

Antal 580 901 

Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001 
 
Bortfall 100 (6 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26, 93 och 97. 
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Tabell XXXII: Undersökningspopulationens förekomst i lagföringsregistret och 
härkomst  

 
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk

Förekommer individen  
i lagföringsregistret?  

  

Nej
Antal 4 8 

Procent 3 % 4 % 

Ja  
Antal 122 189 

Procent 97 % 96 % 

Total 
  

Antal 126 197 

Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är ej signifikant.  
 
Bortfall 14 individer (4 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26 och 93. 
  
Tabell XXXIII: Kontrollgruppens förekomst i lagföringsregistret och härkomst  

 
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk

Förekommer individen  
i lagföringsregistret?  

  

Nej 
Antal 449 594 

Procent 74 % 61 % 

Ja  
Antal 161 377 

Procent 26 % 39 % 

Total 
  

Antal 610 971 

Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001. 
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Tabell XXXIV: Undersökningspopulationens socialbidrag under uppväxten (0 – 17 
år) och härkomst 

 
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk

Socialbidrag
  

  

Nej 
Antal 35 60 

Procent 57 % 59 % 

Ja  
Antal 27 41 

Procent 44 % 41 % 

Total 
  

Antal 62 101 

Procent 101 % 100 % 

Skillnaden är ej signifikant. 
 
Bortfall 174 (52 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26, 93 och 97. 
 
Tabell XXXV: Kontrollgruppens socialbidrag under uppväxten (0 – 17 år) och 
härkomst 

 
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk

Socialbidrag
  

  

Nej  
Antal 248 328 

Procent 90 % 76 % 

Ja  
Antal 29 105 

Procent 11 % 24 % 

Total 
  

Antal 277 433 

Procent 101 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001 
 
Bortfall 871 (55 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26, 93 och 97. 
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Tabell XXXVI: Undersökningspopulationens föräldrars sysselsättningsstatus och 
härkomst 

 
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk 

Sysselsättningsstatus 
  

  

Ej 
förvärvsarbetande  

Antal 27 27 

Procent 31 % 28 % 

Förvärvsarbetande 
Antal 61 68 

Procent 69 % 72 % 

Total 
  

Antal 88 95 

Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är ej signifikant. 
 
Bortfall: 154 (46 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26, 93 och 94. 
 
Tabell XXXVII: Kontrollgruppens föräldrars sysselsättningsstatus och härkomst 

 
  

Härkomst 

Europeisk Utomeuropeisk 

Sysselsättningsstatus 
  

  

Ej 
förvärvsarbetande  

Antal 24 81 

Procent 6 % 23 % 

Förvärvsarbetande 
Antal 349 276 

Procent 94 % 77 % 

Total 
  

Antal 373 357 

Procent 100 % 100 % 

Skillnaden är signifikant, p<0,001 
 
Bortfall: 851 (54 %) 
För diskussion kring bortfallet se s. 26, 93 och 94. 
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BILAGA 2 

Information om använda register 

Registret över totalbefolkningen 
Uppgifter om födelseår, kön och utländsk/svensk bakgrund har inhämtats 
från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen. Registret är ett 
utdrag ur de folkbokföringsregister som förs inom skatteförvaltningen 
(http://www.scb.se/templates/Standard____22840.asp). 

Historiska befolkningsregistret 
Uppgifter om individernas invandringsålder har framtagits från Historiska 
befolkningsregistret som innehåller uppgifter om alla demografiska händel-
ser (inrikes flyttningar, migrationer, medborgarskapsbyten, födelser, civil-
ståndsändringar) avseende den folkbokförda befolkningen i Sverige åren 
1969-2005 (Personlig kommunikation, Lars Caderius, SCB, 2007-03-07).  

Bortfall  
Det finns ett litet bortfall vad gäller undersökningspopulationens och 
kontrollgruppens invandringsålder. För undersökningspopulationen handlar 
det om 4,2 % (14 personer) och för kontrollgruppen om 1,8 % (29 perso-
ner). Detta bortfall anses vara så ringa att det har marginell betydelse för 
resultaten. 

Flergenerationsregistret 
Kopplingarna mellan föräldrar och barn, samt uppgift om individernas 
födelseregion har inhämtats från Statistiska centralbyråns flergenerations-
register. Detta register bygger på uppgifter från Riksskatteverkets folkbok-
föringsregister. Flergenerationsregistret skapades år 2000 och ersatte då andra-
generationsregistret som har funnits hos Statistiska centralbyrån sedan 1994. 
I flergenerationsregistret finns uppgifter om personer folkbokförda någon 
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gång sedan 1961, födda 1932 eller senare, samt dessa personers föräldrar. 
En förutsättning för att uppgift om förälders personnummer ska finnas är 
att föräldern varit folkbokförd någon gång från och med 1947 då person-
nummer infördes (http://www.scb.se/templates/Standard____22842.asp).  

Sysselsättning 

Sysselsättningsregistret 2002 
Uppgift om individens förvärvsarbete år 2002 har inhämtats från Statistiska 
centralbyråns sysselsättningsregister. Sysselsättningsregistret innehåller per-
soners sysselsättningsstatus (förvärvsarbetande/ej förvärvsarbetande) i 
november 2002 och omfattar hela Sveriges befolkning den sista december.  

Som förvärvsarbetande räknas de som arbetat minst fyra timmar, eller 
som varit tillfälligt frånvarande under november. ”Ej förvärvsarbetande” 
innefattar förutom arbetslösa också studenter, pensionärer, hemarbetande 
och värnpliktstjänstgörande  
(http://www.scb.se/statistik/AM/AM0207/_dokument/AM0207_BS_2002.doc).  

Sysselsättningsstatus från Folk- och  
bostadsräkningarna (FoB) 70, 80 och 90  

Uppgiften om individernas förvärvsarbete under 70, 80 och 90 talen har 
inhämtats från Statistiska centralbyråns folk- och bostadsräkningar.  

I FoB 90 kommer uppgiften om förvärvsarbete i första hand från SCBs 
sysselsättningsregister, medan uppgiften i FoB 80 och tidigare folkräkningar 
har inhämtats genom frågor på FoB-blanketten  
(http://www.scb.se/statistik/AM/AM0207/_dokument/AM0207_BS_2002.doc).  

Med förvärvsarbetande avses i FoB 90 alla personer i åldern 16 år eller 
äldre som bedömts ha haft inkomstbringande arbete i genomsnitt minst en 
timme per vecka under oktober 1990. Även de som varit tillfälligt 
frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, medräknas i den 
mån de varit verksamma någon gång under året och därmed haft viss 
inkomst. Arbetslösa med kontant arbetsmarknadsstöd eller dagpenning vid 
arbetslöshet räknas inte som förvärvsarbetande  
(http://www.scb.se/statistik/BE/BE0205/_dokument/BE0205_DO_1990.pdf).  

I FoB 80 avses med förvärvsarbetande alla personer som under veckan 
8-14 september 1980 hade ett inkomstbringande arbete i minst en timme.  

I FoB 70 räknas som förvärvsarbetande de personer som under veckan 4 
- 10 oktober 1970 hade ett inkomstbringande arbete i minst en timme 
(http://www.ssd.scb.se/databaser/mikro/MikroStaReg.asp?Sakod=BE&Produktid
=BE0205). 
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Hanteringen av data om föräldrars sysselsättning 
För information om individerna i undersökningspopulationens och kontroll-
gruppens sysselsättningsstatus som vuxna har sysselsättningsregistret från 
2002 använts. 

För att få fram data om föräldrarnas sysselsättningsstatus under indivi-
dernas uppväxt har undersökningspopulationen och kontrollgruppen har 
delats in i olika grupper efter sin ålder. Uppgift om föräldrarnas syssel-
sättning har inhämtats från olika register beroende på vilken åldersgrupp 
individen från undersökningspopulationen respektive kontrollgruppen till-
hör. Indelningen har gått till på följande sätt: 

• För individer födda 1952 – 1964 har uppgift om föräldrars syssel-
sättning i första hand hämtats från FoB 1970. Då var individerna i 
undersökningspopulationen och kontrollgruppen mellan 6 – 18 år. 

• För individer födda 1965 – 1974 har uppgift om föräldrars syssel-
sättning i första hand hämtats från FoB 1980. Då var individerna i 
undersökningspopulationen och kontrollgruppen mellan 6 – 15 år. 

• För individer födda 1975 – 1984 har uppgift om föräldrars syssel-
sättning i första hand hämtats från FoB 1990. Då var individerna i 
undersökningspopulationen och kontrollgruppen mellan 6 – 15 år. 

• För individer födda 1985 – 1987 har uppgift om föräldrars syssel-
sättning i första hand hämtats från Sysselsättningsregistret 2002. Då 
var individerna i undersökningspopulationen och kontrollgruppen 
mellan 15 – 17 år. Uppgift om föräldrarnas utbildning kunde också 
för denna grupp inhämtats från FoB 1990, då individerna var 3 – 5 
år. Då individerna i många fall är födda utanför Sverige ansågs det 
dock bli mindre bortfall om uppgiften inhämtades då individerna 
var något äldre, eftersom fler familjer då har hunnit ankomma till 
Sverige.  

 
För de individer vars föräldrar inte haft någon uppgift i ”förstahands-
registret” har uppgift tagits från något av de andra registren under förut-
sättning att individen från undersökningspopulationen eller kontrollgruppen 
då varit 0 – 19 år. Sysselsättningen har indelats i förvärvsarbetande/ej för-
värvsarbetande. Ej förvärvsarbetande innefattar även studenter, pensionärer 
med flera.  

Bortfall  
Av de 337 individerna i undersökningspopulationen finns 17 av individerna 
överhuvudtaget inte med i sysselsättningsregistret. Ytterligare 20 individer 
var fortfarande barn år 2002. Bortfallet för undersökningspopulationen blir 
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därmed 11,0 %. I kontrollgruppen var 100 individer barn år 2002, det inne-
bär ett bortfall på 6,3 %.  

Vad gäller föräldrarnas sysselsättning redovisas enbart den förälder som 
har högst sysselsättningsstatus. I de fall då enbart en av föräldrarna har en 
uppgift registrerad är det denna uppgift som redovisas. Det saknas uppgift 
om förälders sysselsättning för 45,7 % 154 individer) av undersöknings-
populationen och 53,8 % (851 individer) av kontrollgruppen. Den största 
delen av bortfallet beror på att föräldrarna inte har varit/är bosatta i Sverige. 

Utbildning 

Utbildningsregistret 2002 
Information om individernas högsta utbildning år 2002 har inhämtats från 
Utbildningsregistret 2002 som innehåller uppgifter om högsta utbildning för 
landets drygt 6 miljoner invånare i åldern 16-74 år. Utbildningsregistret upp-
dateras i första hand med hjälp av andra administrativa SCB-register över 
avslutade utbildningar i Sverige. Viss komplettering sker med enkäter, t.ex. 
enkäter till utrikes födda om deras utländska utbildning. Dessa enkäter har 
skickats ut våren 1995, hösten 1999 och sedan årligen från år 2000 
(http://www.scb.se/statistik/UF/UF0506/_dokument/UF0506_DO_2002.pdf).  

Utbildning folk och bostadsräkningarna (FoB) 70, 80 och 90 
Information om indiidens högsta utbildning år 1970, 80 och 90 har 
inhämtats från FoB. Uppgiften om utbildning avser i folk och 
bostadsräkningarna personens högsta utbildning. I de fall en person har fler 
än en högsta utbildning, till exempel två olika gymnasieskoleutbildningar, är 
den högsta utbildningen den senaste eller den som har störst anknytning till 
personens arbete  
(http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0205/_dokument/BE0205_BS_2000.doc).  

I folk- och bostadsräkningarna från 1970 och 1990 och inhämtades 
uppgiften om utbildning genom frågor på FoB-blanketten  
(http://www.ssd.scb.se/databaser/mikro/MikroStaReg.asp?Sakod=BE&Produktid
=BE0205).  

Bortfall  
Det finns ett visst bortfall vad gäller kontrollgruppens och undersöknings-
populationens utbildning. För undersökningspopulationen handlar bortfallet 
om 9,8 % (33 personer) och för kontrollgruppen rör det sig om 5,1 % (80 
personer).  
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Vad gäller föräldrarnas utbildningsnivå redovisas nivån för den förälder 
som har högst utbildning. I de fall då enbart en av föräldrarna har en uppgift 
registrerad är det denna uppgift som redovisas. Det saknas uppgift om för-
äldrars utbildning för 43,6 % (147 individer) av undersökningspopulationen 
och 49,1 % (776 individer) av kontrollgruppen. Den största delen av bort-
fallet beror på att föräldrarna inte har varit/är bosatta i Sverige.  

Statistiska centralbyråns totalräknade statistik 
om inkomster och taxeringar (IoT)  

Uppgifter om socialbidragstagande har inhämtats från Inkomst- och 
taxeringsregistret. IoT omfattar hela Sveriges befolkning och statistiken 
baseras på registeruppgifter från Skatteverket (bland annat uppgifter från 
taxeringen), Riksförsäkringsverket, CSN och andra myndigheter 
(http://www.scb.se/templates/Standard____22844.asp).   

Bortfall  
Bortfallen i informationen om socialbidrag under uppväxten beror på att 

individerna redan varit vuxna 1985, det vill säga det första året som uppgift 
om socialbidrag finns registrerat i inkomst och taxeringsregistret, alternativt 
inte vistats i Sverige under barndomen. Av individerna i undersöknings-
populationen finns ett bortfall om 51,0 % (172 individer) och i kontroll-
gruppen finns ett bortfall om 55,1 % (871 individer).  

Uppgifter om huruvida individerna i undersökningspopulationen och 
kontrollgruppen har haft socialbidrag i vuxen ålder, det vill säga mellan 18 – 
55 år, har inhämtats från samma register och från samma år. 5,9 % (20 indi-
vider) av undersökningspopulationen och 6,3 % (100 individer) av kontroll-
gruppen var ej vuxna under något av de aktuella åren.  

Lag föringsregistret 
Uppgifter om individernas eventuella lagföringar har inhämtats från 
Brottsförebyggande rådets lagföringsregister. Statistiska centralbyrån skötte 
produktionen av lagföringsstatistiken fram till år 1995, varefter 
Brottsförebyggande rådet övertog ansvaret. Lagföringsstatistiken bygger på 
de uppgifter som registreras vid åklagarmyndigheter och domstolar. Re-
gistret innehåller uppgifter om samtliga fällande domar, godkända strafföre-
lägganden, utfärdade åtalsunderlåtelser och ordningsbot i Sverige 
(http://www.scb.se/Statistik/RV/RV0201/_dokument/RV0201_BS_1999.doc). 
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• Domar i tingsrätt: Med dom i tingsrätt avses fällande dom i 
brottmål. Om flera personer ingår i samma dom redovisas varje 
person som en enhet för sig. I statistiken nedan redovisas enbart 
domar från första instans (tingsrätt). Detta innebär t.ex. att en 
person som dömts av tingsrätten, men frikänts av hovrätten, 
kommer att redovisas som dömd i statistiken (a a).  

• Åtalsunderlåtelser: Med åtalsunderlåtelse avses de beslut som 
innebär att en person inte åtalas enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken 
(RB), lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LUL) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare 
(LVM) (a a).  

• Strafföreläggande: Med strafföreläggande avses böter och/eller 
villkorlig dom som utfärdas av åklagaren beträffande brott för vilket 
det inte finns föreskrivet svårare straff  än böter (dock ej 
normerande böter). Enbart de strafförelägganden som godkänts 
redovisas (a a). 

• Ordningsbot: Med ordningsbot avses böter som får utfärdas av 
polisman eller åklagare beträffande brott för vilket det inte förskrivs 
annat straff  än penningböter och för brott för vilket ordningsbot 
bestämts i särskild ordning (48 kap. 13 och 14 §§ rättegångsbalken). 
Enbart godkänd ordningbot redovisas (a a). 

 
I nedanstående statistik redovisas endast strafföreläggande och fällande 

domar. Åtalsunderlåtelser och ordningsbot har uteslutits då det till stor del 
handlar om lindriga brott. Vilka åtalsunderlåtelser som redovisas i lag-
föringsregistret har dessutom förändrats över tid, år 1990 upphörde till 
exempel redovisningen av åtalsunderlåtelser för vissa lindriga brott (framför 
allt mot vägtrafikförfattningar). Detta ändrades igen år 2000. 

För att individernas eventuella brottslighet ska kunna kontrolleras måste 
de vara/ha varit bosatta och skrivna i Sverige och deras personnummer 
måste finnas registrerat hos Statistiska centralbyrån. Samtliga individer i 
undersökningspopulationen och kontrollgruppen är skrivna i Sverige, men 
detsamma gäller inte nödvändigtvis deras föräldrar. I de fall då föräldrarna 
inte vistats i Sverige har de kategoriserats som icke-lagförda (eftersom de ej 
finns registrerade i lagföringsregistret). Detta kan innebära en under-
skattning av föräldrarnas brottslighet. Då det inte heller är möjligt att få 
fram data om individens eventuella brottslighet tiden innan vederbörande 
ankom till Sverige uppstår eventuellt ett visst bortfall i de fall då individerna 
eller deras föräldrar ankom till Sverige i hög ålder. Detta gäller kanske i 
högre grad för föräldrarna.  
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Patientregistret 
Information om huruvida individerna har vårdats på sjukhus på grund av 
någon diagnos som kan hänföras till psykisk ohälsa eller missbruk har in-
hämtats från Socialstyrelsens patientregister. 

I rapportens tabeller och figurer presenteras enbart information om indi-
vidernas huvuddiagnos, det vill säga första av de redovisade diagnoserna och 
den diagnos som avser det tillstånd som varit huvudorsak till patientens 
sjukhusvistelse. De aktuella huvuddiagnoserna har delats in i fyra kategorier: 
psykisk ohälsa, alkohol, narkotika och övrigt enligt följande indelning: 
• ICD8 (Användes år 1969 – 1986) 

 Psykisk ohälsa: 290, 292-294:2, 294:4-302, 305-315, 793:01, 
793:09 

 Alkohol: 292, 303, 967:3 
 Narkotika: 304, 967:03 
 Övrigt: individens huvuddiagnos har varit av somatisk karaktär, 

men en av bidiagnoserna har varit relaterad till antingen psykisk 
ohälsa eller alkohol-/narkotikamissbruk 

• ICD9 (Användes år 1987 – 1996) 
 Psykisk ohälsa: 293-302, 306-319, V62X, V70B, V71A, V71X 
 Alkohol: 291, 303, 305A, 980 
 Narkotika: 292, 304, 305X, 977X, 965A 
 Övrigt: se ICD8 

• ICD10 (Användes år 1997 – idag) 
 Psykisk ohälsa: F062, F099, F20-F99 
 Alkohol: F10 
 Narkotika: F11-F19 
 Övrigt: se ICD8 

Patientregistret omfattar perioden 1964 till 2005. Under den perioden har 
patientregistret haft varierande täckning. 

• Mellan 1964 och 1983 fanns personregister för somatisk med 
vård med varierande täckning (mellan sex och tjugo landsting) 

• Mellan 1973 och 1983 fanns register för psykiatrisk vård i hela 
riket 

• 1984 saknas fem landsting 
• 1985 saknas två landsting 
• 1986 saknas ett landsting 
• Från 1987 och framåt finns täckning för all sluten, offentlig sjuk-

vård i hela riket. 
• I Stockholm finns fullständig täckning från 1972 

(http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistik_amne/sluten_v
ard/Patientregistret.htm) 
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För uppgifter om individernas och deras föräldrars eventuella förekomst 
i patientregistret gäller samma sak som för förekomst i lagföringsregistret (se 
ovan). Individerna måste alltså vara/ha varit bosatta och skrivna i Sverige 
och deras personnummer måste finnas registrerat hos Statistiska central-
byrån för att deras eventuella brottslighet skall kunna kontrolleras. 
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