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Sammanfattning 

Med en explorativ ansats syftar denna studie till att kartlägga samband och jämföra 

grupperingar bland klienter som fått genomföra en ASI-intervju hos Kriminalvården. Studien 

bygger på 2 317 intervjuer med fokus på missbruksproblematik, gjorda under perioden 

2008-2010. Vi illustrerar grafiskt intressanta samband och tittar även på hur klienternas 

hjälpbehov varierar inom olika livsområden. 

Ytterligare en aspekt av studien är att utvärdera datamaterialets kvalitet samt att studera 

eventuellt bortfall för de olika variablerna. Materialet är av relativt god kvalitet och förekomst 

av respondenters vägran är inte tillräckligt omfattande för att påverka analyser och slutsatser. 

De felaktigheter som kunde konstateras härhör nästan uteslutande från tillvägagångssätt vid 

inmatning av data i systemet. Eftersom flertalet av variablerna är kvalitativa visade sig 

lämpliga analysmetoder vara chi-två-test, korrespondensanalys samt associationsanalys. 

Den stora majoriteten av våra resultat bekräftar den bild flera tidigare studier ger av gruppen 

missbrukare och få oväntade samband kunde konstateras. En majoritet av klienterna är män 

(85%) och den genomsnittliga åldern är 34 år. Intervjuarskattningar av klienternas hjälpbehov 

visar att narkotika och kriminalitet utgör de absolut största problemen. Dominerande drog är 

amfetamin (18%), följd av alkohol (15%) och cannabis (10%). Vi kan konstatera att ett flertal 

signifikanta skillnader föreligger mellan män och kvinnor samt mellan olika åldersgrupper. 

Unga klienter uppvisar överlag större problem med kriminalitet, narkotika, arbete/försörjning 

och psykisk hälsa. Med ökande ålder följer istället svårigheter med fysisk hälsa och alkohol. 

Män uppger vanligen att de har större problem med kriminalitet och narkotika, medan kvinnor 

ofta redovisar ett större hjälpbehov inom områdena familj/umgänge, fysisk hälsa och psykisk 

hälsa. 



 

 



 

 

Abstract 

With an explorative approach, this master thesis attempts to map associations and compare 

groupings of clients who have undergone an ASI Interview by The Swedish Prison and 

Probation Service, Kriminalvården. The study is based on 2 317 interviews carried out during 

the period 2008-2010, focusing on abuse of alcohol and narcotic substances. We will 

graphically illustrate interesting associations and study how the need for help varies 

throughout different areas of the respondents’ lives. 

Another aspect of this study is to evaluate the quality of the data material and to investigate 

non-response in the different variables. The quality of the material is fairly high and 

non-response is not extensive enough to affect analysis and inference. The errors found are 

almost exclusively due to how data is fed into the system. Since the majority of variables are 

qualitative, appropriate methods of analysis proved to be chi-square tests, correspondence 

analysis and association analysis. 

Most results confirm the existing image of an abusive personality, which has been presented 

in several studies before this one. A majority of the clients are men (85%) and the average age 

is 34 years. Interviewer estimates of the respondents’ need for help show that narcotic 

substances and criminal behavior are by far the greatest problem areas. The predominant drug 

is amphetamine (18%), followed by alcohol (15%) and cannabis (10%). We have established 

several significant differences between men and women, and between clients of different age 

groups. Young respondents show greater problems concerning criminal behavior, narcotic 

substances, work/providing and psychological health. With increased age we see enhanced 

difficulties regarding physical health and alcohol. Men more often exhibit problems 

concerning criminal behavior and narcotic substances, while women need increased help in 

areas of family/social life, physical health and psychological health. 
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1. INLEDNING 

Här ges en inledande beskrivning av ASI-intervjuns uppkomst och dess olika 

användningsområden idag. Vi avslutar kapitlet med att fastställa rapportens huvudsakliga 

syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Addiction Severity Index (ASI) utvecklades av missbruksforskaren Thomas McLellan 

tillsammans med en forskargrupp vid universitetet i Philadelphia vid 1970-talets början. Man 

konstruerade en intervju i syfte att utvärdera behandling av krigsveteraner genom att dels 

studera själva missbruket, dels utreda andra missbruksrelaterade problem som bedömdes 

relevanta i en vårdsituation. ASI-intervjun används idag av forskare, utredare och behandlare 

världen över som instrument vid bedömning och uppföljning av missbruks- och 

beroendevård. Den första svenska versionen av formuläret introducerades under 1990-talet. 

Denna har sedan genomgått ett antal förändringar, bland annat har den anpassats till en 

europeisk form, innan man slutligen nått fram till den nu gällande versionen av intervjun som 

publicerades i mars 2007.
1
 Instrumentet nyttjas i Sverige som standardiserad 

bedömningsmetod och underlag för planering av behandlingsinsatser av bland andra 

Kriminalvården, Socialtjänstens missbruksvård och Landstingets beroendevård. En 

inventering som genomfördes 2007 visade att ASI-intervjun användes hos över hälften av 

kommunernas och landstingens missbruksvårdsenheter. 

Idag finns totalt cirka 15 000 ASI-intervjuer i Kriminalvårdens databas. Men fortfarande har 

få övergripande ansatser till analys och kartläggning av materialet gjorts och relativt liten 

kunskap finns därom. Databasen har visserligen använts i viss utsträckning för deskriptiva 

sammanställningar samt för avhandlingsarbete, men möjligheterna att nyttja materialet för 

analys vid forskning och studier har i praktiken varit begränsade. 

 

                                                           
1
 www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun/historik 



2 

 

1.2 Syfte 

Denna studie är i första hand explorativ och syftar till att kartlägga samband och jämföra 

grupperingar bland samtliga som genomfört en ASI-intervju hos Kriminalvården sedan 

oktober 2008. Vi kommer även att utvärdera vilka statistiska metoder som är bäst lämpade för 

att öka förståelsen för de individer med missbruksproblematik som finns dokumenterade i vårt 

material. En viktig aspekt av studien är dessutom att utvärdera datamaterialets kvalitet och att 

undersöka om där finns variabler som är obrukbara, eller kanske till och med direkta 

felaktigheter. 

 

1.3 Tidigare studier 

I november 2009 publicerade Armelius och Armelius en studie som dels syftade till att 

kartlägga respondenter på ett sätt liknande vårt, dels till att studera effekter av olika åtgärder 

med hjälp av uppföljningsintervjuer.
2
 Det senare har vi tyvärr inte möjlighet att undersöka 

närmre, men vi kommer framöver att relatera en del av våra resultat till första delen av denna 

rapport, och framhålla eventuella skillnader och likheter häremellan. Viktigt att komma ihåg 

är emellertid att Armelius och Armelius studie, till skillnad från vår, inte baserats på klienter i 

Kriminalvårdens regi, utan på klienter inom svensk missbruksvård. 

                                                           
2
 Armelius & Armelius 2009 
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2. DATAMATERIALET 

I detta kapitel presenteras ASI-intervjun i detalj och datamaterialet den har gett upphov till 

granskas utifrån ett kvalitetsperspektiv. Se bilaga 1 för det fullständiga intervjuformuläret. 

 

2.1 ASI Grund 

ASI är en strukturerad intervju som används av Kriminalvården för bedömning och 

utvärdering av alkohol- och narkotikarelaterade problem. Man utgår från att missbruk och 

beroende utgör sammansatta problem som kan relateras till bland annat psykisk och fysisk 

hälsa samt sociala förhållanden. I ASI-metoden ingår ingen egen definition av termen 

missbruk, vi har därför valt att betrakta missbruk som ett fortsatt bruk av 

beroendeframkallande substanser trots uppenbara substansrelaterade problem. Intervjun är 

bäst lämpad för vuxna personer med en missbruks- eller beroendeproblematik och bör inte 

användas för personer under 18 år. För ungdomar har man istället konstruerat ett speciellt 

anpassat formulär som benämns Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD). Av praktiska 

skäl omfattas dock inte dessa intervjuer av vår analys. ASI-intervjuns två varianter, 

ASI Grund och ASI Uppföljning, innehåller frågor som berör sju livsområden; fysisk hälsa, 

arbete och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, familj och 

umgänge samt psykisk hälsa. Där finns även bakgrundsfrågor och frågor om missbruk och 

psykiska problem i släkten. Inom dessa potentiella problemområden ställs frågor, både om 

faktiska förhållanden och subjektiva upplevelser, över varierande tidsperspektiv. Totalt består 

ASI Grund av drygt 180 frågor och varje problemområde avslutas med fyra skattningsfrågor. 

Den intervjuade ombeds att uppskatta antalet dagar med problem under de senaste 

30 dagarna, upplevd oro och besvär samt det hjälpbehov problemen föranleder. Därefter gör 

intervjuaren en samlad bedömning av klientens problem och hjälpbehov utifrån vissa kritiska 

frågor. Detta mått anges på en skala 0-9 och kommer fortsättningsvis att benämnas 

”intervjuarskattning”. Utöver dessa fyra centrala mått bör även nämnas att man ibland 

använder ett matematiskt sammanvägt mått på problemens svårighetsgrad, Composite Score 

(CS), som vi dock inte kommer att studera närmre här. ASI Återkoppling är ytterligare ett 

hjälpmedel som används för att sammanfatta de resurser och problem inom varje livsområde 

som är relevanta för bedömning av klientens behov. Härmed blir situationen mer överskådlig 
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och man skapar en gemensam grund för återkopplingssamtal. En van intervjuare genomför 

ASI Grund på 50-70 minuter och studier har visat att intervjun upplevs som värdefull av både 

klienter och intervjuare. En viktig aspekt är att klienten görs delaktig och får komma till tals.
3
 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive frågeområde, med bokstavskod enligt 

intervjuformuläret inom parentes. 

Fysisk hälsa (C) 

Här ingår till exempel frågor om personens fysiska hälsa, kroppsliga skador samt ifall denne 

är ordinerad någon form av medicin. Man ställer specifikt frågor om HIV och hepatit. 

Arbete och försörjning (D) 

Området tar upp frågor som rör sysselsättning och försörjning. Man behandlar utbildning, 

arbetslöshet och olika typer av inkomstkällor. 

Alkohol- och narkotikaanvändning (E) 

Dessa två områden, tillsammans med Rättsliga problem, kommer att utgöra grunden för vår 

analys. Här återfinns ett stort antal frågor om alkohol- och narkotikaanvändning. Man studerar 

i detalj ett antal specifika preparat och kartlägger användandet av varje drog individuellt. 

Även behandling och perioder utan användning registreras. 

Rättsliga problem (F) 

Här ställs frågor om ett antal specifika brottstyper, samt ifall man tidigare varit frihetsberövad 

eller straffats för andra brott. 

Familj och umgänge (H) 

Detta område inleds med att man kartlägger klientens släkt med avseende på missbruk, 

psykiska problem samt kriminalitet. Därpå följer allmänna frågor om familjesituation och 

umgänge. 

Psykisk hälsa (I) 

Frågorna inom detta område handlar främst om olika psykiska problem och behandling av 

dessa, men tar även upp eventuella självmordsförsök. 

                                                           
3 www.socialstyrelsen.se/missbrukochberoende/asi-intervjun/asi-metoden 
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2.2 Avgränsningar och databearbetning 

Datamaterialet innehåller de intervjuer som genomförts på samtliga anstalter i Sverige från 

1 oktober 2008 till 21 januari 2010. I huvudsak är det klienter som har ett dokumenterat 

missbruk av något slag eller som har strafftider längre än sex månader med hög risk för 

återfall som får genomgå en ASI-intervju. Ett fåtal respondenter i vårt datamaterial har fått 

göra intervjun två gånger. Ett id-nummer hjälper oss att identifiera unika individer och de 24 

fall där samma person återkommit en andra gång har av praktiska skäl exkluderats från 

analys. Totalt antal unika respondenter är 2 317, vilket alltså ger oss ett datamaterial med just 

det antalet observationer. De cirka 180 intervjufrågorna utgör samtliga variabler för vår 

analys. Materialet består av sju olika problemområden, enligt avsnitt 2.1, samt allmän 

information och bakgrundsfakta. Vi har även valt att lägga en del av fokus kring 

bakgrundsvariablerna ålder, kön och ursprungsland vid våra analyser. 

Det finns, som vi tidigare nämnt, varianter av ASI-intervjun. ADAD, ASI Uppföljning och 

ASI Återkoppling, som kan användas för avstämning under behandlingens gång eller efter 

insats. Dessa omfattas dock inte av vår analys. Vi har även valt att begränsa oss till kompletta 

ASI Grund-intervjuer gjorda tidigast oktober 2008, då formuläret i september samma år 

genomgick omfattande förändringar. Åldersgräns för ifall en ADAD- eller ASI-intervju 

genomförs varierar beroende på respondentens livssituation. Eftersom ADAD fokuserar mer 

på familjesituation och innehåller fler frågor om studier, beror valet av intervju främst på 

huruvida respondenten är bosatt hos vårdnadshavare eller ej. Åldersspannet i vårt datamaterial 

sträcker sig följaktligen från 17 till 75 år. 

För att skapa ett datamaterial som lämpar sig för vår analys har vi genomfört omkodning av 

ett flertal variabler. Vi har tillämpat de korrektioner som beskrivs i avsnitt 2.3 och de variabler 

som hanterar ålder och tid har kodats om till att bestå av intervall. De svar som noterats som 

N eller -2, vilket innebär att frågan inte bedöms som relevant för respondenten, har vi av 

naturliga skäl inte inkluderat i analysen. Inte heller de som vägrat besvara en fråga finns 

beskrivna i de övergripande resultat vi presenterar. 
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2.3 Kvalitetsgranskning 

Då vi erhöll det avidentifierade datamaterialet var det i sådant skick att det krävde en hel del 

bearbetning. Den huvudsakliga anledningen till detta är troligen det faktum att intervjuaren 

själv matar in resultat i den gemensamma databasen. Hon eller han är där fri att fylla i vissa 

svar efter eget tycke och har inte möjlighet att välja bland färdiga alternativ i form av till 

exempel rullgardinsmenyer. Detta gör att risken för fel och missförstånd ökar. Databasen är i 

dagsläget alltså inte optimerad för att på ett enkelt sätt kunna ta fram underlag för statistisk 

analys och beräkningar. 

Då vi studerat materialet har vi funnit en del återkommande problem. För numeriska 

variabler, till exempel monetära summor eller tid angivet i år, finns i varierande utsträckning 

inledande nollor. Exempelvis förekommer värdena 1 och 01 båda för samma variabel. Detta 

innebär, i de fall variabeln lästs in som text, att data måste kodas om manuellt för att svaren 

ska behandlas som likvärdiga vid analys. I materialet används även en blandning av -2 eller -1 

och N eller X för att beteckna att en fråga inte är relevant eller att respondenten vägrat svara. 

Detta beror troligen på huruvida variabeln i analysprogrammet SAS lästs in som numerisk 

eller som text. N och X förekommer då intervjuaren fått ange ett värde manuellt, medan en 

fråga med färdiga svarsalternativ innehåller beteckningarna -2 och -1. Möjligen kan detta 

problem avhjälpas vid själva datainläsningen. 

För variabler som efterfrågar ålder vid ett specifikt tillfälle, till exempel de 

missbruksrelaterade frågorna E8 och E15d, har man i flera fall angivit siffran 0, när det i 

själva verket varit uppenbart att den korrekta noteringen ska vara -2, det vill säga att frågan 

inte är relevant för respondenten. Felet förekommer hos ett tjugotal olika variabler, men då vi 

inte använder någon av dessa för vår analys påverkar det inte resultaten som presenteras här. 

Se bilaga 2 för samtliga variabler med denna typ av problematik. 

Vägran varierar kraftigt mellan olika variabler, främst inom delområdet Missbruk, psykiska 

problem och kriminalitet i släkten (G) visar sig respondenter motvilliga att besvara frågor som 

kan upplevas som känsliga. I bilaga 3 presenteras de 30 frågor som har störst bortfall till följd 

av vägran. Bland dessa är det endast fyra frågor som har en vägran på över 20%. För tolkning 

av resultat bedömer vi detta vara gränsen för vad som kan betraktas som acceptabelt. Om 

vägran överstiger 20% blir slutsatser alltför osäkra och gäller endast en subpopulation i  
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datamaterialet. De som vägrat besvara en fråga har i vissa fall fått utgöra en egen grupp vid 

analys, om de varit tillräckligt många för att motivera detta. Bland dessa individer har vi 

speciellt tittat närmre på bakgrundsvariablerna ålder och kön. Om vi till exempel studerar 

frågorna gällande brottsåtal (F2-F9), som relativt sett har ett stort antal vägrare, så finner vi att 

inga skillnader föreligger mellan könen. Tittar vi däremot på de olika åldersgrupperna 

uppvisar 41-50-åringar allra störst benägenhet att vägra, men även gruppen 31-40 år 

innehåller en förhållandevis stor andel som väljer att inte svara. Minst omfattande är 

problemet bland dem som är 21 år eller yngre samt i gruppen 22-30 år. Ett liknande mönster 

framträder även när vi studerar övriga frågor med hög vägran. Överlag tycks de äldre 

klienterna något mindre benägna att besvara frågor, medan ingen skillnad syns mellan könen. 

För ett antal variabler förekommer även att värden saknas helt. Detta är inget omfattande 

problem, men för ett tiotal variabler är det ändå förvånansvärt många värden som saknas. 

Störst antal, 50 stycken, finner vi för en följdfråga om ifall klienten varit institutionaliserad 

(B8a), vilket antyder att det i själva verket kan röra sig om värden som borde noterats som -2. 

Möjligen kan det saknade värdet tolkas som att frågan inte ställts över huvud taget. Se 

bilaga 4 för de 30 variabler som uppvisar högst antal saknade värden. 

Överlag bedömer vi datakvaliteten som förhållandevis god, men naturligtvis finns utrymme 

för förbättringar. Vi har hittat ett mindre antal exempel på direkta felaktigheter och de beror 

troligen uteslutande på hur data matas in i systemet. Förbättrade logiska kontroller vid 

inmatning är därför att rekommendera. 
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3. STATISTISK METOD 

På vår väg mot att kartlägga klienterna söker vi även kunskap om vad som är möjligt att 

prestera i analysväg. En kunskap som i framtiden kommer att utvecklas ytterligare i och med 

att analytiker och användare kontinuerligt närmar sig materialet utifrån nya perspektiv och 

med nya frågeställningar. I detta avsnitt beskrivs de statistiska metoder vi funnit lämpade för 

vårt datamaterial. Här ges en kort presentation av chi-två-test samt en beskrivning av 

korrespondensanalys, som används för att grafiskt illustrera valda resultat. Avslutningsvis 

tittar vi även på associationsanalys, som utforskar och följer upp samband för fler än två 

variabler. 

 

3.1 Chi-två-test 

För att kartlägga eventuella samband anser vi det lämpligt att först studera ett material av 

denna typ med hjälp av chi-två-test. Ju högre värde desto större signifikans påvisar testet. I 

formel 1 representerar χ
2
 det framräknade chi-två-värdet, O betecknar observerade frekvenser 

och E förväntade frekvenser för respektive cell. Om nollhypotesen är sann råder oberoende 

mellan variablerna och observerade frekvenser ligger nära de förväntade. För att testet ska 

vara tillförlitligt bör de förväntade frekvenserna inte vara lägre än ett, och minst 80 procent av 

samtliga celler ska ha en förväntad frekvens högre än fem.
4
 Då intervjuerna inte baseras på ett 

obundet slumpmässigt urval är det möjligt att approximationen av χ
2
-fördelningen påverkas 

ytterligare. Eftersom ett stort datamaterial och många test innebär att även relativt små 

skillnader blir signifikanta har vi valt att använda en procents signifikansnivå (P-värde ≤ 0,01) 

för de resultat vi redovisar. 

 

[1] 

 

                                                           
4
 Körner & Wahlgren 2004, s.239 
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3.2 Korrespondensanalys 

Korrespondensanalys är en metod att geometriskt belysa olika samband i en så kallad biplot. 

En biplot syftar till att, i en och samma figur, illustrera kopplingar mellan ett antal 

observationer och hur de förhåller sig till flera olika variabler. Det här gör denna typ av 

grafisk illustration mycket passande för multivariat data. Med utgångspunkt i de signifikanser 

vi funnit genom chi-två-test, skapar vi figurer för att belysa samband som bedöms vara av 

särskilt intresse. 

Denna form av geometrisk dataanalys, utvecklad i Frankrike under 1960-talet av Jean-Paul 

Benzécri, är särskilt lämplig för data med nominalskalor. I likhet med faktoranalys skapas, 

utifrån korrespondensmatriser, principalkomponenter som sedan utgör de två dimensioner i 

vilka man mäter upp variablernas euklidiska avstånd. Dimensionerna tolkas utifrån hur 

mycket olika variabler bidrar till respektive dimension. Det framräknade chi-två-värdet 

formuleras på så vis om till ett associationsmått, och vi kan grafiskt studera om olika 

svarsalternativ ligger nära varandra eller långt ifrån.
5
 Metodens huvudsyfte är explorativt och 

den utgör en väg att skapa uppfattning om relationer mellan variabler snarare än relationer 

mellan fall. Nackdelar med detta tillvägagångssätt är att metoden är känslig för uteliggare, att 

all tolkning av resultat blir beroende av dimensionerna som vi skapar utifrån valda variabler 

samt att hypotestest inte är möjligt.
6
 Vår studie syftar främst till att utforska ett datamaterial 

och då vi inte har några fördefinierade frågeställningar rörande specifika hypoteser finner vi 

korrespondensanalys vara väl lämpad som deskriptiv uppföljare till chi-två-test. Vi har inte 

heller kunnat konstatera några extrema uteliggare som skulle kräva särskild beaktan vid 

analys. 

 

3.3 Associationsanalys 

Medan korrespondensanalys visar på de olika grupperingar som finns i materialet, kan 

associationsanalys tala om för oss vilka samband som är vanligt förekommande. Med 

utgångspunkt i de variabler som chi-två-testen visat vara av intresse har vi därför genomfört 

                                                           
5
 Johnson & Wichern 2002, s. 709 

6
 Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham 2006, s. 663 
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just en sådan analys. Detta är ett allt vanligare sätt att utvinna intressanta beroenden och 

mönster ur stora datamängder. Analysen ger upphov till ett antal associationsregler med två 

eller fler komponenter. Associationsanalysen påminner om chi-två-testet, men till skillnad 

från detta test, som kan tala om att ett samband finns, berättar associationsanalys hur det 

sambandet ser ut. 

Vi låter den så kallade enhetsmängden I vara samtliga ja-svar och övriga möjliga värden på 

bakgrundsvariabler som vi väljer att inkludera i analysen. En så kallad transaktion i databasen 

utgörs då av en klients kombination av ett visst antal svar. Låt sedan X vara en godtycklig 

delmängd till I. Implikationen X → Y kallas för en associationsregel, där även Y är en 

delmängd till I som inte har några komponenter gemensamt med X. Associationsregelns 

styrka kan mätas i dess supportnivå, konfidensnivå och lift.
7
 Följaktligen kommer dessa mått 

att vara avgörande för vilka samband vi väljer att redovisa senare i vår rapport. 

Supportnivå (s) visar hur stor andel av samtliga transaktioner i materialet som innehåller en 

given associationsregel X → Y. Formel 2 visar hur måttet tas fram, där N är det totala antalet 

transaktioner. Supportnivå, s(X → Y), antar således ett värde mellan 0 och 1, och ger ett mått 

på sannolikheten att X och Y inträffar samtidigt. Den så kallade supportcounten för X, )(X , 

är antalet transaktioner som innehåller alla komponenter i X. Supportcounten för regeln 

X → Y, )( YX  , blir därmed antalet transaktioner som innehåller samtliga komponenter i 

både X och Y. Detta innebär att supportcounten för associationsreglerna X → Y och Y → X blir 

densamma. 

 

[2] 

 

Konfidensnivå (k) visar hur stor andel av )(X  som även innehåller elementen i Y. 

Konfidensnivån antar ett värde mellan 0 och 1, och ger oss ett mått på sannolikheten att Y 

inträffar givet att X redan inträffat. I formel 3 anger  XYP |  den betingade sannolikheten att 

Y inträffar givet X. 

                                                           
7
 Tan, Steinbach & Kumar 2006, s. 327 
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[3] 

 

Lift är ett relativt mått som beskriver hur ofta Y förekommer tillsammans med X, i förhållande 

till hur ofta Y förekommer i hela datamaterialet. Lift kan därmed anta vilket positivt värde 

som helst. Av formel 4 framgår hur måttet beräknas. 

 

[4] 

 

Målet med vår analys är att finna mönster i klienternas svar. Vi har därför valt ut variabler 

som dels bedöms vara intressanta, dels är passande för den här sortens analys. Eftersom 

variablerna är av olika karaktär har vi bearbetat materialet för att möjliggöra analys. 

Grupperade variabler som till exempel ålder (A3), kön (A4) och ursprung (B7a) har vi låtit 

vara orörda då samtliga svarsalternativ är av lika stort intresse. Variabeln huvudsaklig 

problemdrog (E30) har av samma anledning fått behålla sin ursprungsform. Men för de 

variabler som är rena ja- och nej-frågor har vi valt att exkludera samtliga svar utom ja. Detta 

innebär att vi har samlat de övriga svarsalternativen; nej, vägran och ej relevant fråga, i en 

kategori som betecknats som ”saknat värde” för att på så sätt göra variabeln binär. Därefter 

har vi exkluderat de rader som saknar värden i svarskolumnen och skapat ett analysmaterial 

som endast innehåller klient-id samt de frågor där klienten svarat ja. Anledningen till att vi 

valt att exkludera nej-svaren är att det för vissa frågor är väldigt vanligt att svara nej. Exempel 

på detta är frågan om man skaffat pengar genom prostitution de senaste 30 dagarna (D18) och 

frågan om man väntar barn för tillfället (H5). Denna typ av frågor kan medföra ett stort antal 

regler där endast dessa samband lyfts fram som viktiga och i princip utgör hela 

analysresultatet. Vi bedömer inte resultat av den här typen att vara av intresse och har därmed 

valt att enbart studera de fall där en klient svarat ja. Detta innebär i praktiken att vi begränsar 

målpopulationen och endast belyser det som är vanligt i en delgrupp, inte de svar som är 

vanligast förekommande i hela populationen. 

   
 
 X

YX
XYPYXk
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 Ys
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Under denna rubrik presenteras de signifikanta resultat som vi bedömer vara av störst 

intresse, vissa signifikanser redovisas därför endast i hänvisad bilaga. 

 

4.1 Beskrivande statistik för hela datamaterialet 

I tabell 4.1 finner vi en översiktlig presentation av samtliga respondenter. Dock summerar inte 

alltid andelarna för en variabel till 100%, då vi valt att endast redovisa de svar vi bedömer 

vara av särskilt intresse. Vi kan konstatera att majoriteten av respondenterna är män och att 

den största åldersgruppen utgörs av dem som är 22-30 år, medan medelåldern bland samtliga 

intervjuade är 34 år. En stor andel, tre fjärdedelar, är födda i Sverige och klienterna uppger i 

större utsträckning att de är arbetslösa än att de har ett heltidsarbete. Endast 12% säger sig ha 

en utbildning som omfattar 13 år eller längre tid. Huvudsaklig inkomstkälla utgörs av bidrag 

för knappt hälften av respondenterna och en fjärdedel uppger att de försörjer sig främst genom 

olaglig verksamhet. Olika narkotiska preparat är det största drogproblemet för nästan en 

tredjedel av klienterna, medan alkohol och blandmissbruk är något mindre vanligt. Med 

blandmissbruk menas här att man kombinerar narkotiska preparat med alkohol. 

För att begränsa mängden information har vi i denna rapport valt att huvudsakligen använda 

oss av intervjuarskattningen som en metod att visa på klientens övergripande hjälpbehov. 

Skattningen har vid tidigare granskning kunnat uppvisa ojämn kvalitet och man kan anta att 

till exempel utbildning har stor betydelse. Berman och Farbring m.fl. har emellertid visat att 

dessa skattningar fungerar tillfredsställande inom samtliga områden, utom det rättsliga där 

resultaten bedöms som något mer osäkra.
8
 Intervjuarskattningen uppvisar även god variation 

och differentierar klienterna på ett konsistent sätt. Den korrelerar högt med andra 

sammanfattningsmått för ASI, till exempel klientskattningar och tidigare nämnda Composite 

Score.
9
 

                                                           
8
 Berman & Farbring m.fl. 2010, s. 122 

9
 Armelius & Armelius 2009, s.71 
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Tabell 4.1  Missbrukare i kriminalvård 

 antal procent 

Kön 
Män 1 972 85% 

Kvinnor 345 15% 

Ålder 

-21 164 11% 

22-30 949 37% 

31-40 539 23% 

41-50 473 20% 

51-60 174 8% 

60- 18 1% 

Födelseland 
Sverige 1 777 77% 

Utanför Sverige 540 23% 

Utbildning 

1-9 år 952 41% 

10-12 år 1 057 46% 

13- år 284 12% 

Hepatit Hepatit C 730 32% 

Arbete 
Heltidsarbete 590 25% 

Arbetslös 792 34% 

Inkomstkälla 

Anställning 360 16% 

Bidrag 1 000 43% 

Olaglig verksamhet 585 25% 

Annat 331 14% 

Dominerande drog 

Inget problem 245 11% 

Alkohol 343 15% 

Blandmissbruk 297 13% 

Narkotiska preparat 1 398 60% 

Tillbringar fritiden med  

släkt eller vänner… 

Med alkohol- eller narkotikaproblem 900 39% 

Utan alkohol- eller narkotikaproblem 1 076 46% 

Ensam 292 13% 

Misshandlad tidigare i livet 

Fysiskt 988 43% 

Psykiskt 904 39% 

Sexuellt 201 9% 
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Figur 4.1 visar medelvärden för intervjuarens skattning av hjälpbehovet hos samtliga 

respondenter i materialet. Trots att intervjuarskattningarna inte är normalfördelade väljer vi, 

till fördel för medelvärden, att inte presentera resultaten i form av medianer. Detta då vi anser 

att medelvärdet ger en något mer nyanserad bild av situationen. Störst tycks behovet av hjälp 

vara inom områdena Narkotika och Kriminalitet, 4,0 respektive 3,9. Dessa båda skattningar är 

avsevärt högre än i Armelius och Armelius studie, där motsvarande resultat var 2,8 respektive 

1,0. Med studiernas olika målgrupper i åtanke är de avvikande resultaten troligen inte 

förvånande. Hjälpbehovet för Alkohol bedöms dock vara avsevärt lägre i vårt material, 2,1 att 

jämföra med 3,8 från den tidigare studien. Bland de övriga skattningarna är 

Arbete/försörjning den enda för vilken våra respondenter skattas ha större hjälpbehov än dem 

som inte intervjuats inom Kriminalvården. 

 
Figur 4.1  Intervjuarskattningar för samtliga problemområden 

 

4.2 Bakgrundsvariabler – Ålder (A3) 

Bland Kriminalvårdens klienter finns stora skillnader i hur män och kvinnor fördelar sig 

åldersmässigt (A4). En större andel män än förväntat befinner sig i åldern 22-30, medan 

kvinnor oftare är representerade i grupperna 41-50 och 51-60 år. Detta är en viktig iakttagelse 

då det innebär att skillnader hos andra variabler kan påverkas av att dessa i sin tur är beroende 

av klientens ålder eller kön. Se bilaga 5 för signifikanta testresultat relaterade till ålder. 
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Inte helt oväntat uppvisar klienter med högre ålder en starkare tendens för långvariga 

kroppsliga skador eller sjukdomar (C1). Detta gäller främst i åldern 41-60, medan de som är 

21 år eller yngre har denna typ av problem i avsevärt mindre utsträckning. För 

klientskattningarna (C10-C12) uppvisar 41-60-åringarna genomgående signifikant större 

hjälpbehov. 

Klienter äldre än 30 år uppger i högre grad att de har ett yrke (D3). Att de senaste 30 dagarna 

ha fått pengar från Socialtjänsten (D13) är relativt vanligt i åldern 22-30, men mindre vanligt 

bland 51-60-åringar. De förra har däremot tagit emot pengar från Försäkringskassan (D14) i 

mindre utsträckning, något som istället är vanligare i åldern 41-50. Beträffande frågan om att 

ha skaffat pengar genom spel (D19) gäller det omvända. De som är 21 år eller yngre har oftast 

fått pengar från partner, familj eller vänner (D16). Att ha skaffat pengar genom olaglig 

verksamhet (D17) är allra vanligast i åldern 22-30. Generellt sett uppger de som är 30 år eller 

yngre att de är i större behov av hjälp inom området Arbete och försörjning (D26-D28). 

Då det kommer till droganvändning kartlägger ASI-intervjun först i vilken utsträckning 

respondenten testat olika typer av preparat, för att sedan fastställa vilken drog som utgör det 

huvudsakliga problemet. Klienter i åldersgrupperna 31-40 och 41-50 är relativt sett mer 

benägna att ha prövat heroin (E10a) och metadon (E11a). Detta medan subutex (E12a), andra 

opiater (E13a), dämpande substanser (E14a), kokain (E15a), amfetamin (E16a), cannabis 

(E17a), hallucinogener (E18a) och ecstasy (E19a) är förhållandevis vanliga bland dem som är 

22-30 år. Att ha testat kokain förekommer även något oftare i gruppen 31-40 år. 

Lösningsmedel (E20a) är signifikant vanligare bland dem som är 41-50 år, liksom att någon 

gång ha injicerat (E23). Klienter som har provat flera olika preparat på en och samma dag 

hittar vi oftare i gruppen 22-30 år (E22a). Att ha fått delirium av alkohol (E24a) är betydligt 

vanligare om man är 41-60 år, men om vi tittar på dem som överdoserat narkotika så är det 

främst bland dem som är 22-30 år (E24b). Bland klienter upp till 30 år utgör i signifikant 

större utsträckning cannabis det huvudsakliga problemet (E30), och amfetamin beskrivs mer 

sällan som ett problem. I åldern 31-40 dominerar istället kokain som största problem och för 

gruppen 41-60 år är det drogen amfetamin. För de två senaste grupperna utgör cannabis ett 

signifikant mindre problem. Alkohol uppges vara det största problemet i åldern 41-50, men är 

vanligare överlag redan från 31 år och uppåt. Även bland unga upp till 21 år är problem med 

alkohol något vanligare, medan gruppen 22-30 år uppvisar en signifikant lägre andel. De 

senare har som tidigare nämnts i stor utsträckning problem med cannabis, men är även den 
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enda av grupperna som uppger att en blandning av flera olika preparat utgör deras 

huvudsakliga problem. 

I figur 4.2 ser vi att de allra yngsta och äldsta respondenterna hamnar i utkanten av den biplot 

vi skapat med hjälp av korrespondensanalys. Närmsta drog för dem som är 61 år eller äldre är 

dock alkohol, och för 21-åringar och yngre ligger cannabis på kortast avstånd. Gruppen 

51-60 år återfinns nära alkohol och de som är 41-50 år hittar vi mycket nära amfetamin. I 

åldern 22-30 ligger man närmst svarsalternativet annat och gruppen 31-40 omges av ett flertal 

preparat, dessutom är detta den åldersgrupp som har kortast avstånd till heroin och kokain. 

Man bör även notera att förklaringsgraden är relativt hög, de båda dimensionerna förklarar 

62% respektive 31% av variansen. Vår modell har alltså god förmåga att illustrera variationen 

hos dessa variabler, men naturligtvis kan eventuella samband även påverkas och förklaras av 

andra faktorer i varierande utsträckning. Den egna skattningen av hjälpbehov vad gäller 

alkoholproblem (E38a, E40a) är högst i gruppen 41-50 år. Även för narkotikaproblem (E38b, 

E40b) ligger denna åldersgrupp relativt högt, men de som är 22-30 år tycks här ha något 

svårare problem. 

 
Figur 4.2  Huvudsaklig drog i förhållande till ålder 
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För området Rättsliga problem har vi främst valt att studera vilka olika typer av brott 

klienterna åtalats för. I åldersgruppen 22-30 är det signifikant vanligare att någon gång ha 

åtalats för narkotikabrott (F2), andra brott (F5), att ha varit berusad på allmän plats (F9) och 

våldsbrott (F4). Den senare brottstypen är även relativt vanlig bland dem under 22 år. Bland 

31-40-åringar är det istället egendomsbrott (F3), rattfylleri (F7) och andra allvarliga 

trafikbrott (F8) som är starkt representerade. Rattfylleri finner vi även i signifikant större 

utsträckning hos grupperna som är 41-50 och 51-60 år. 

I åldersgruppen 41-50 är det signifikant vanligare att leva tillsammans med någon som för 

närvarande missbrukar alkohol (H6) eller använder ickeordinerade narkotiska preparat (H7). 

På frågan om med vem man tillbringar största delen av sin fritid (H8) svarar de som är 21 år 

eller yngre signifikant oftare vänner utan aktuella alkohol- eller narkotikaproblem, medan 

svaret bland dem som är 22-30 år oftare är vänner med sådana problem. I gruppen 31-40 år är 

det vanligare att spendera fritiden med familj eller anhöriga utan aktuella alkohol- eller 

narkotikaproblem, medan 41-50-åringar svarar tillsammans med familj med sådana problem 

eller ensam. Även i åldern 51-60 är svaret ensam signifikant vanligare. 

I gruppen 41-50 år är det vanligt att tidigare i livet ha genomgått depression (I4) och att ha 

upplevt allvarlig ångest eller spänningstillstånd (I5). Vi ser oftare att dessa klienter har hyst 

allvarligt menade självmordstankar (I9) och att de gjort självmordsförsök (I10). Bland dem 

som är 22-30 år är det istället vanligare att tidigare i livet ha upplevt svårigheter att förstå, 

minnas eller koncentrera sig (I6) och att ha erfarit hallucinationer (I7). Tillsammans med dem 

som är 21 år eller yngre svarar dessa också signifikant oftare att de tidigare i livet haft 

svårigheter att kontrollera våldsamt beteende (I8). 

Om vi, i figur 4.3, studerar intervjuarskattningarna hos de olika åldersgrupperna finner vi för 

flera områden ett väntat mönster. Fysisk hälsa försämras med stigande ålder, medan Psykisk 

hälsa ofta innebär ett minskande hjälpbehov. Samma tendens över åldersgrupperna som hos 

den senare finner vi även för områdena Familj/umgänge, Kriminalitet och, något brantare, för 

Arbete/försörjning. För området Narkotika bekräftas bilden av de yngre grupperna som de 

mest problemtyngda, medan vi för Alkohol överlag ser att större problem följer med ökad 

ålder. Armelius och Armelius använder i sin studie en grövre åldersindelning, om endast tre 

grupper, men i stort stämmer mönstret för samtliga problemområden överens med deras 

resultat. Då vår studie till viss del fokuserar på andra samband än den tidigare, återfinns inte 
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samtliga av våra presenterade resultat där. För dem som står att finna kan vi emellertid 

konstatera att likheterna är mycket stora. 

 
Figur 4.3  Intervjuarskattningar för samtliga problemområden, fördelat på ålder 

 

4.3 Bakgrundsvariabler – Kön (A4) 

Andelen män i materialet uppgår till 85%. Dessa uppger i signifikant större utsträckning att de 

bor hos föräldrar, släktingar, som inneboende eller i boendekollektiv, medan kvinnor oftare 

har egen bostad (B3). Troligen hänger detta till viss del samman med den lägre medelåldern 

bland manliga klienter. Men på grund av det stora antalet svarsalternativ så krävs ett större 

antal intervjuer för att kunna ta hänsyn till ytterligare en variabel. Vi har därför inte kunnat 

kontrollera detta i vår analys. Se bilaga 6 för signifikanta testresultat relaterade till kön. 

Kvinnor har i större utsträckning långvariga kroppsliga skador eller sjukdomar (C1). Om vi 

väljer att kontrollera för ålder i analysen finner vi emellertid att skillnaderna inte längre är 

signifikanta på en procents nivå, men däremot på fem procents signifikansnivå. Överlag visar 

flertalet frågor på området Fysisk hälsa att kvinnor har mer problem och är i större behov av 

hjälp. Vi vill särskilt framhålla signifikanser hos de olika behovsskattningarna (C10-11, C13). 

För dessa variabler fortsätter dock endast intervjuarskattningen att vara signifikant efter att 

ålder beaktats, då på fem procents nivå. 

Kvinnor uppger oftare att de fått ersättning från Försäkringskassan de senaste 30 dagarna 

(D14), men bland män är det vanligare att ha skaffat pengar genom olaglig verksamhet (D17). 
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På frågan om hur många av de senaste 30 dagarna man druckit sig till berusning (E5) svarar 

männen att de druckit signifikant fler dagar. Att ha provat subutex (E12a), kokain (E15a), 

cannabis (E17a), hallucinogener (E18a), ecstasy (E19a) och att ha tagit flera olika preparat på 

en och samma dag är också vanligare bland män (E22a). I tabell 4.2 ser vi hur huvudsaklig 

drog (E30) fördelar sig över könen. Kvinnor nyttjar i signifikant större utsträckning 

amfetamin, medan män oftare svarar att cannabis utgör det största problemet. Överlag bedöms 

män ha större problem och ett större hjälpbehov inom området Alkohol- och 

narkotikaanvändning, både av klienterna själva (E39a-E40b) och i den uppskattning 

intervjuaren gör (E41b). 

 Tabell 4.2  Huvudsaklig drog i förhållande till kön 

 Män Kvinnor 

 antal procent antal procent 

Alkohol 283 14% 60 18% 

Heroin 105 5% 16 5% 

Övriga opiater 43 2% 4 1% 

Dämpande 28 1% 7 2% 

Kokain 59 3% 0 0% 

Amfetamin 311 16% 91 28% 

Cannabis 224 11% 14 4% 

Annat 35 2% 1 0% 

Alkohol + preparat 274 14% 23 7% 

Flera preparat 401 21% 59 18% 

Inget 191 10% 54 16% 

Totalt 1 954 100% 329 100% 

 

För samtliga typer av brott som intervjun tar upp (F2-F5, F7-F9) svarar män signifikant oftare 

än kvinnor att de någon gång åtalats för dessa. Absolut störst är skillnaderna när det gäller 

våldsbrott (F4). 

Kvinnor lever i större utsträckning tillsammans med någon som för närvarande missbrukar 

alkohol (H6) eller använder ickeordinerade narkotiska preparat (H7). Dessutom har kvinnor i 

signifikant större omfattning utsatts för psykisk, fysisk och sexuell misshandel (H25-H27). 

Överlag skattar kvinnor oftare än män sitt hjälpbehov inom området Familj och umgänge som 

stort (H31). Även intervjuarskattningen av klientens behov styrker detta resultat (H32). 

Det är vanligare bland kvinnor att uppbära sjukersättning på grund av psykiska besvär (I2), 

samt att ha ordinerats läkemedel för något psykiskt eller känslomässigt problem (I3). Kvinnor 
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uppger också oftare att de tidigare i livet har genomgått depression (I4) och att de har upplevt 

allvarlig ångest eller spänningstillstånd (I5). Kvinnor uppvisar även större sannolikhet för att 

ha haft allvarligt menade självmordstankar (I9), att ha gjort självmordsförsök (I10) samt för 

att för närvarande erhålla hjälp med problem som rör psykisk hälsa (I12). Bland män är det 

istället signifikant vanligare att tidigare i livet ha upplevt hallucinationer (I7) och svårigheter 

att kontrollera våldsamt beteende (I8). Vad gäller området Psykisk hälsa (I13-I16) överlag, 

skattar kvinnor oftare sitt hjälpbehov som högre och sina problem som svårare. 

Vidare, om vi studerar intervjuarens övergripande skattning av klientens hjälpbehov i 

förhållande till kön, så bekräftar denna i stort sett de resultat Armelius och Armelius 

presenterar. Figur 4.4 visar att män erhåller högre skattningar för Narkotika och Kriminalitet, 

medan kvinnor istället uppvisar större problem inom Fysisk hälsa, Familj/umgänge och 

Psykisk hälsa. Däremot råder det omvända förhållandet för Alkohol jämfört med motsvarande 

skattningar för de klienter inom socialtjänst och beroendevård som Armelius och Armelius 

studerat. Våra resultat på detaljnivå stämmer relativt väl med resultaten från denna tidigare 

studie, dock kan vi konstatera avsevärt fler signifikanser, vilket antyder att Kriminalvårdens 

klienter uppvisar större skillnader mellan könen. 

 
Figur 4.4  Intervjuarskattningar för samtliga problemområden, fördelat på kön 
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4.4 Bakgrundsvariabler – Ursprung (B7a) 

Sammanlagt svarar 23% av klienterna att de är födda i ett annat land än Sverige (B7a). Detta 

innebär att utlandsfödda är representerade i något större utsträckning i vårt datamaterial, då 

den totala andelen i Sverige 2009 enligt SCB uppgick till 14%.
10

 Det finns ett flertal 

signifikanta skillnader mellan dem som är födda utomlands och klienter födda i Sverige, 

bland annat vad gäller könsfördelning (A4). Av de utlandsfödda är endast 11% kvinnor, 

medan motsvarande siffra bland klienter födda i Sverige är 16%. De som är födda utomlands 

är i högre grad bosatta i stora städer med fler än 100 000 invånare (B1). Vidare kan man även 

se att de i större utsträckning tenderar att bo hemma hos föräldrar, släktingar eller tillsammans 

med vänner (B3). Dock uppger svenskfödda oftare att de är bostadslösa. Se bilaga 7 för 

signifikanta testresultat relaterade till ursprung. 

Vi kan konstatera att utlandsfödda i högre grad ägnat sig åt studier eller varit intagna/inlagda 

på institution de senaste 3 åren (D8). På frågan om var klienten fått pengar ifrån de senaste 

30 dagarna (D12-D20) ger endast ett tillvägagångssätt signifikant skillnad mellan grupperna. 

Det visar sig att utlandsfödda i större utsträckning skaffat pengar genom spel (D19). 

Dessutom har de oftare angett att de varit mycket oroade eller besvärade vad gäller arbete och 

arbetslöshet de senaste 30 dagarna (D27). 

Signifikanta skillnader kan även konstateras gällande vem respondenten tillbringar största 

delen av sin tid med (H8). Utlandsfödda uppger i större utsträckning att de tillbringar sin tid 

med familj och vänner utan alkohol- eller narkotikaproblem. Bland klienter födda i Sverige 

kan vi däremot se att det är vanligare att tillbringa sin tid ensam. Detta kan möjligen vara en 

följd av att de i vårt datamaterial som har utländskt ursprung generellt sett är yngre än övriga. 

Enligt intervjuarskattningar är skillnaderna i hjälpbehov mellan klienter med olika ursprung 

inte lika påfallande som för bakgrundsvariablerna kön och ålder. Störst differens finner vi för 

Alkohol och Narkotika, där svenskfödda erhåller högre medelskattningar för båda 

problemområdena. På denna punkt skiljer sig våra resultat från vad Armelius och Armelius 

kunde konstatera i sin studie. De fann nämligen att de utlandsfödda uppvisade större problem 

med narkotika än klienter födda i Sverige, men av figur 4.5 framgår att så inte är fallet bland 

våra respondenter. 

                                                           
10

 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp 
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Figur 4.5  Intervjuarskattningar för samtliga problemområden, fördelat på ursprung 

 

4.5 Ålder vid första berusningstillfället (E3) 

För denna analys har svaren grupperats enligt -9 år, 10-17 år och 18- år. Ett flertal intressanta 

resultat tycks knutna till klientens ålder vid första berusningstillfället (E3). Till exempel finner 

vi att de som började dricka till berusning först efter att ha blivit myndiga i avsevärt större 

utsträckning är födda utomlands (B7a). De som började dricka tidigare har varit inlagda på 

sjukhus i högre grad (C2) och uppger signifikant oftare att de har Hepatit C (C4b). 

Vad gäller högsta avslutade utbildning (D1) visar testet att de som började dricka sent i större 

utsträckning uppger högskola eller gymnasium. De som drack sig berusade första gången i 

åldern 10-17 svarar oftare grundskola och de som var under 10 år svarar signifikant oftare att 

de inte avslutat grundskolan. Dessutom har klienter som drack sig berusade före 18 års ålder 

oftare fått pengar från Socialtjänsten (D13) och genom olaglig verksamhet (D17) de senaste 

30 dagarna. 

Beroende på ålder vid första berusningstillfället kan vi konstatera signifikanta skillnader 

gällande om respondenten någon gång provat heroin, metadon, subutex, andra opiater, 

dämpande substanser, kokain, amfetamin, cannabis, hallucinogener, ecstasy, lösningsmedel 

eller flera preparat på en och samma dag (E10a-E22a). Även på frågan om respondenten 

någonsin injicerat (E23) uppvisar de som började dricka först som myndiga avsevärt lägre 

sannolikhet, liksom på frågan om hur många gånger man överdoserat narkotika (E24b). De 
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svarar också i mindre utsträckning att de röker tobak eller snusar dagligen (E25). Överlag ser 

vi starkare signifikanser för narkotika än för alkohol vad gäller klientens hjälpbehov. De som 

börjat dricka tidigt uppvisar oftare höga klient- och intervjuarskattningar för området 

Narkotika (E38b-E41b). 

Här kan även konstateras skillnader för vilka man tillbringar sin fritid med (H8). De som 

drack sig till berusning första gången som 18-åringar eller äldre umgås i större utsträckning 

med familj eller vänner som inte har aktuella alkohol- eller narkotikaproblem. De uppger 

också i signifikant mindre utsträckning att de tidigare i livet utsatts för psykisk misshandel 

(H25) och fysisk misshandel (H26). 

De som druckit sig berusade innan 18 års ålder visar en ökad sannolikhet för att tidigare i livet 

ha upplevt allvarlig ångest (I5) och svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera sig (I6), att 

ha erfarit hallucinationer (I7) och svårigheter att kontrollera våldsamt beteende (I8). Att ha 

hyst allvarligt menade självmordstankar (I9) och att faktiskt ha genomfört självmordsförsök 

(I10) tidigare i livet uppvisar också signifikans, men här gäller en minskad risk både för dem 

som började vid 10-17 år och vid 18 år och uppåt. Se bilaga 8 för ytterligare signifikanta 

testresultat. 

 

4.6 Tobaksbruk (E25) 

Hela 82% av klienterna uppger att de dagligen röker tobak eller snusar (E25). Liksom frågan 

om ålder vid första berusningstillfället (E3) uppvisar denna variabel samma signifikanta 

skillnader, och genomgående mycket starkare sådana. Detta gäller till exempel huruvida 

respondenten någon gång provat heroin, metadon, subutex, andra opiater, dämpande 

substanser, kokain, amfetamin, cannabis, hallucinogener, ecstasy, lösningsmedel eller flera 

preparat på en och samma dag (E10a-E22a). På frågan om klienten någon gång har injicerat 

(E23) svarar fler bland dem som dagligen brukar tobak att så är fallet och man har även 

överdoserat narkotika (E24b) fler gånger än övriga. För samtliga klient- och 

intervjuarskattningar inom problemområdet (E38b-E41b) uppvisar de som brukar tobak 

signifikans för narkotika men inte för alkohol. Vi kan konstatera att dessa klienter 

genomgående anser sig ha ett större hjälpbehov inom området. Se bilaga 9 för ytterligare 

signifikanta testresultat. 
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4.7 Huvudsaklig drog (E30) 

Då frågan om vilket eller vilka medel som är det största problemet (E30) omfattar ett relativt 

stort antal möjliga svarsalternativ, medför detta vissa svårigheter vid chi-två-test. För många 

av våra test erhåller fler än 80% av samtliga celler en förväntad frekvens som är lägre än fem, 

vilket gör att testet inte kan betraktas som tillförlitligt. Detta trots att de ursprungliga 

alternativen till viss del grupperats samman. Vi har därför valt att avstå test av ett antal 

variabler som ej medger detta. I tabell 4.3 presenteras en övergripande bild av hur svaren 

fördelar sig bland de olika preparaten. 

Tabell 4.3  Huvudsaklig drog 

 antal procent 

Alkohol 343 15% 

Heroin 121 5% 

Övriga opiater 47 2% 

Dämpande 35 2% 

Kokain 59 3% 

Amfetamin 402 18% 

Cannabis 238 10% 

Annat 36 2% 

Alkohol + preparat 297 13% 

Flera preparat 460 20% 

Inget 245 11% 

Totalt 2 283 100% 

 

Vilket medel som är det huvudsakliga problemet skiljer signifikant mellan könen (A4). 

Medan män i större utsträckning uppger kokain, cannabis eller alkohol tillsammans med något 

eller några preparat, svarar kvinnor att det är alkohol, amfetamin eller inget medel. Det finns 

även skillnader vad gäller klientens nuvarande bostadsort (B1). De starkaste sambanden 

mellan ortens storlek och huvudsaklig drog finner vi för alkohol, heroin och kokain. De som 

bor på landsort ser oftare alkohol som sitt största problem. För klienter från större städer är 

istället heroin och kokain överrepresenterade. Av figur 4.6 framgår hur huvudsaklig drog 

förhåller sig till bostadsort, där stor stad innebär en folkmängd över 100 000, mellanstor stad 

10 000-100 000 och landsort har under 10 000 invånare. Resultatet är i stort sett en bekräftelse 

på vad chi-två-testen visar. Alternativet landsort återfinns i utkanten tillsammans med alkohol. 

Av de tre ortstyperna återfinns stor stad förhållandevis nära heroin och kokain, medan 

mellanstor stad ligger närmre ett flertal olika substanser. Troligen kan vi hitta en del av 
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förklaringen till figurens utseende i det faktum att tillgång till narkotiska preparat ser olika ut i 

olika typer av städer. 

 
Figur 4.6  Huvudsaklig drog i förhållande till bostadsort 

 

Om vi tittar vidare på klientens ursprung (B7a), visar de som är födda utomlands en större 

benägenhet för heroin, kokain och cannabis, medan klienter födda i Sverige i högre grad har 

problem med alkohol och amfetamin. Avsevärt fler bland de utlandsfödda uppger också att 

inget medel utgör ett problem. 

Vad gäller långvariga kroppsliga skador eller sjukdomar (C1) så uppvisar de som svarat 

amfetamin en högre frekvens, medan klienter med problemdrog cannabis innebär en lägre 

frekvens än förväntat. De som använder heroin, amfetamin eller blandar flera olika preparat 

visar störst sannolikhet för att ha utvecklat Hepatit C (C4b). För Hepatit B (C4a) finner vi ett 

liknande mönster, om än inte med lika starka signifikanser. 

Om man som högsta utbildning (D1) uppgivit ej avslutad grundskola ser vi i figur 4.7 att 

närheten är stor till att blanda flera olika preparat samt till heroin. För dem som svarat 

grundskola ligger amfetamin nära, men även alkohol blandat med narkotiska preparat. För 

dem som endast avslutat gymnasiet ligger alkohol oerhört nära. Svarsalternativet högskola 

återfinns i utkanten av figuren, men har närmst till gruppen övriga opiater. 
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Figur 4.7  Huvudsaklig drog i förhållande till högsta utbildning 

 

På frågan om varifrån man fått pengar de senaste 30 dagarna uppger de som har problem med 

heroin oftare Socialtjänsten (D13), medan Försäkringskassan (D14) utgör en starkare tendens 

bland dem som har problemdrog alkohol eller amfetamin. Klienter som svarat att de fått 

pengar genom olaglig verksamhet (D17) har i större utsträckning problem med heroin, 

amfetamin eller en blandning av olika preparat. De som uppgivit alkohol, cannabis eller 

alternativet inget som huvudsaklig drog uppvisar här incidens. 

Figur 4.8 visar på ett flertal samband mellan huvudsaklig drog (E30) och olika 

försörjningssätt (D21). Att försörja sig genom prostitution tycks i viss mån skilt från övriga 

försörjningssätt. Även Försäkringskassan ligger tillsammans med alkohol något avsides. 

Närmst knutet till olaglig verksamhet är heroin och att använda flera olika preparat. Att 

försörja sig genom bidrag eller lån för studier, samt genom spel är närmst knutet till cannabis 

och kokain. De som uppgivit att inget medel utgör ett problem kan grupperas samman med att 

ha försörjt sig genom arbete. 
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Figur 4.8  Huvudsaklig drog i förhållande till nuvarande huvudsaklig försörjningskälla 

 

Vad gäller att ha prövat olika typer av narkotiska preparat så är de med alkoholproblem eller 

inga problem minst benägna att testa, medan de med flera preparat eller narkotika tillsammans 

med alkohol som huvudsakliga drog generellt sett varit mer benägna att svara ja (E10a-E22a). 

Samma mönster gäller på frågan om respondenten någon gång överdoserat narkotika (E24b), 

med tillägget att också de med heroin som primär drog gjort detta i stor utsträckning. Även för 

klient- och intervjuarskattningarna som rör narkotikaproblem (E38b-E41b) syns det senare 

mönstret, i vissa fall tillsammans med ett förhöjt hjälpbehov också för dem som använder 

amfetamin. 

Figur 4.9 visar problemskattning i förhållande till huvudsaklig drog. De som svarat att inget 

medel utgör ett problem ligger närmst 0-1 på skalan för problemskattning. Relativt nära den 

grupperingen återfinns även alkohol, vilket faller sig naturligt då E41b är en uppskattning av 

klientens behov av hjälp för problem med narkotika. Cannabis finner vi relativt nära skattning 

2-3 och kokain placerar sig mellan 2-3 och 4-5. Alkohol blandat med narkotiska preparat, 

amfetamin och övriga opiater bildar en klunga mellan 4-5 och 6-7. För dem som svarat att 

flera olika preparat utgör deras största problem blir närmsta värde 6-7, och för heroin ser vi 

det absolut högsta värdet på skalan, 8-9. 
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Figur 4.9  Huvudsaklig drog i förhållande till intervjuarskattning av hjälpbehov för problem med narkotika 

 

De som uppgivit alkohol som sitt huvudsakliga problem eller som en del av sitt problem bor i 

större utsträckning tillsammans med någon som missbrukar alkohol (H6), medan de som 

använder flera olika preparat, heroin eller amfetamin oftare än övriga bor tillsammans med 

någon som använder ickeordinerade narkotiska preparat (H7). Återigen kan vi konstatera att 

våra resultat stämmer väl överens med dem i Armelius och Armelius studie från 2009. Man 

redovisar där inte riktigt samma mängd information men de befintliga resultaten stödjer våra 

fynd. Se bilaga 10 för ytterligare signifikanta testresultat. 

 

4.8 Narkotikabrott (F2) 

För samtliga frågor som rör åtal för ett specifikt brott är det viktigt att komma ihåg att det är 

klientens egen uppgift vi analyserar. Liksom intervjuarskattningen bör även övriga frågor på 

området Rättsliga problem därför tolkas med viss försiktighet. 

Det finns signifikanta skillnader för om klienten någon gång blivit åtalad för narkotikabrott  
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(F2) i förhållande till bostadsortens storlek (B1). Det är vanligare att bo i en stor stad, med fler 

än 100 000 invånare, om man blivit åtalad för narkotikabrott. Här, liksom i fallet med 

Huvudsaklig drog, torde en del av förklaringen finnas i det faktum att tillgång till narkotiska 

preparat varierar beroende på typ av stad. Tittar vi istället på boendeform (B3) så är det 

signifikant vanligare att vara bostadslös och mer ovanligt att ha egen bostad om man åtalats 

för narkotikabrott. 

När det gäller fysisk hälsa hos klienterna svarar de som blivit åtalade för narkotikabrott att de 

upplever sig ha ett större behov av hjälp (C12) inom området, och när intervjuaren uppskattar 

klientens behov av vård (C13) så är det vanligt att notera ett högre hjälpbehov för dessa 

klienter. 

Det är även signifikant vanligare att inte ha utbildning högre än grundskola (D1) om man 

blivit åtalad för narkotikabrott. Arbete och försörjning är överlag det område som uppvisar 

störst skillnader beroende på om klienten säger sig ha blivit åtalad för narkotikabrott eller ej. 

När det kommer till skattningarna finns även här tydliga skillnader mellan de åtalade och 

övriga. De åtalade upplever sig ha ett större hjälpbehov (D28), vilket även återspeglas i 

intervjuarskattningen (D29). 

De klienter som åtalats för narkotikabrott har i högre grad prövat olika narkotiska preparat 

(E10a-E22a), och man uppger även att man börjat dricka alkohol tidigare i livet (E3). På 

frågan om vilket preparat som utgör det största problemet (E30) är det vanligare att svara 

alkohol eller inget problem om man inte blivit åtalad för narkotikabrott. Det svar som 

förekommer oftast bland de åtalade är att det är fler än ett preparat, följt av heroin och 

amfetamin. Även inom detta område finner vi tydliga signifikanta skillnader för samtliga tre 

skattningsfrågor, både vad gäller alkohol och narkotika (E39a-E41b). De klienter som någon 

gång åtalats för narkotikabrott är signifikant mer oroade och har ett större hjälpbehov, både 

enligt sig själva och enligt intervjuaren. 

De som uppgivit att de blivit åtalade för narkotikabrott har ofta även åtalats för egendomsbrott 

(F3), andra brott, till exempel vandalism och olaga vapeninnehav (F5), rattfylleri (F7), andra 

allvarliga trafikbrott (F8) och att ha varit berusade på allmänplats (F9). Liksom för tidigare 

problemområden uppvisar åtalade klienter även här ett signifikant större hjälpbehov, samt 

uppger att de varit mer oroade eller besvärade (F15-F17). 
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Bland dessa klienter är det vanligt att leva tillsammans med en annan person som använder 

ickeordinerade narkotiska preparat (H7). Vidare kan man även se att många tillbringar största 

delen av sin tid tillsammans med vänner som har aktuella alkohol- eller narkotikaproblem 

(H8). Klienter som åtalats för narkotikabrott upplever sig ha ett större hjälpbehov inom 

området Familj och umgänge (H31), och även intervjuarskattningen (H32) visar på 

signifikanta skillnader. 

För området Psykisk hälsa finner vi att de som åtalats för narkotikabrott upplevt större 

svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera sig, både de senaste 30 dagarna och tidigare i 

livet (I6). Dessa klienter har även erfarit hallucinationer tidigare i livet (I7) i större 

utsträckning än övriga. Dock svarar signifikant fler klienter i denna kategori att de för 

närvarande inte erhåller någon hjälp med psykiska problem (I12), och inga signifikanta 

skillnader finns heller mellan grupperna vad gäller de olika behovsskattningarna. Se bilaga 11 

för ytterligare signifikanta testresultat. 

 

4.9 Egendomsbrott (F3) 

Överlag ser vi att många signifikanta resultat för klienter som åtalats för narkotikabrott (F2) 

även återfinns bland dem som uppgivit att de åtalats för egendomsbrott (F3). Detta gäller för 

områdena Fysisk hälsa, Arbete och försörjning och Rättsliga problem. 

På frågan om vilket eller vilka medel man upplever vara det största problemet (E30) är det 

signifikant vanligare att ha svarat amfetamin, fler än ett preparat eller alkohol tillsammans 

med narkotiska preparat om man blivit åtalad för egendomsbrott. Vi finner att dessa klienter 

skattar sina problem med narkotika som allvarligare än övriga (E39b, E40b) och signifikanta 

skillnader kan även konstateras för intervjuarskattningen (E41b). 

Liksom vid narkotikabrott finner vi de starkaste signifikanserna för variabeln svårigheter att 

förstå, minnas eller koncentrera sig, både under de senaste 30 dagarna och tidigare i livet (I6). 

Dessa klienter visar dessutom större benägenhet för andra psykiska problem och man tycks ha 

varit mer oroad eller besvärad för sin psykiska hälsa de senaste 30 dagarna (I14). Här kan vi 

även konstatera en skillnad mellan klienter som åtalats för narkotikabrott och de som åtalats 

för egendomsbrott, då de förra inte uppvisade signifikanta avvikelser. Detsamma gäller den 
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andra klientskattningen som rör respondentens hjälpbehov inom området Psykisk hälsa (I15). 

Se bilaga 12 för ytterligare signifikanta testresultat. 

 

4.10 Våldsbrott (F4) 

Olikt tidigare brottstyper finns ingen signifikant skillnad för klienter som uppgivit att de blivit 

åtalade för våldsbrott vad gäller bostadsort (B1). Det finns inte heller några skillnader hos 

klientskattningar och intervjuarskattning för denna typ av brott. 

Jämfört med narkotikabrott (F2) och egendomsbrott (F3) uppger de som åtalats för denna 

brottstyp i högre grad att de varit oroade eller besvärade av problem med Arbete och 

försörjning de senaste 30 dagarna. (D27). 

På frågan om vilken drog som utgör det största problemet (E30) är det vanligaste svaret att det 

rör sig om fler än ett preparat. Mest signifikant är dock sambandet att ha åtalats för våldsbrott 

och att alkohol tillsammans med narkotiska preparat är det huvudsakliga problemet. På denna 

punkt skiljer sig våldsbrott tydligt från de övriga brottstyperna där amfetamin utgör det största 

problemet. Överlag finner vi, inom området Alkohol- och narkotikaanvändning, signifikanta 

resultat för i princip alla variabler som nämnts för tidigare typer av brott. Till exempel så visar 

de frågor som rör vilka typer av narkotika klienten testat signifikans för samtliga substanser 

(E10a-E22a). De respondenter som uppger att de någon gång blivit åtalade för våldsbrott har 

alltså i större utsträckning provat de olika preparaten. 

Om vi studerar vilka övriga typer av brott klienten blivit åtalad för så kan vi konstatera 

signifikanta skillnader för samtliga brottstyper utom narkotikabrott (F3-F5, F7-F9). De som 

uppgivit att de blivit åtalade för våldsbrott uppvisar ett större hjälpbehov inom området 

Rättsliga problem, både enligt klienterna själva och enligt intervjuarna (F16-F17). 

Signifikant fler som åtalats för våldsbrott uppger att de erfarit ångest tidigare i livet (I5). Vi 

ser även en tydlig skillnad mellan grupperna vad gäller att ha upplevt svårigheter att förstå, 

minnas eller koncentrera sig tidigare i livet (I6), samt att ha erfarit hallucinationer (I7). Ingen 

av klientskattningarna visar dock på signifikanta skillnader (I14-I15). Däremot har 

intervjuaren i högre grad noterat att klienter som blivit åtalade för våldsbrott har ett större 
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hjälpbehov än övriga inom området Psykiska hälsa (I16). Se bilaga 13 för ytterligare 

signifikanta testresultat. 

 

4.11 Andra brott (F5) 

Med andra brott menas till exempel vandalism, olaga vapeninnehav och likvärdiga 

brottstyper. Det finns signifikanta skillnader för dem som uppgivit att de blivit åtalade för 

andra brott vad gäller bostadsortens storlek (B1). Klienter i denna grupp bor i större 

utsträckning i en mellanstor stad med 10 000 till 100 000 invånare. 

De som någon gång åtalats för andra brott svarar oftare att de har varit inlagda på sjukhus ett 

flertal gånger (C2). Vad gäller klientskattningarna finns dock inga signifikanta skillnader 

mellan grupperna (C11-C12). Däremot bedömer intervjuaren att för området Fysisk hälsa 

finns ett större hjälpbehov än bland övriga klienter (C13). 

Inom området Alkohol- och narkotikaanvändning hittar vi återigen samband med att ha åtalats 

för brottet i fråga och att ha testat samtliga narkotiska preparat som efterfrågas i formuläret 

(E10a-E22a). Tittar vi vidare på klientskattningen och intervjuarskattningen så uppvisar de 

som blivit åtalade ett signifikant större hjälpbehov än övriga klienter (E40-E41). 

De klienter som uppgivit att de åtalats något brott i denna kategori har i högre grad även blivit 

åtalade för övriga brottstyper (F2-F4, F7-F9). Dessutom visar både klientskattningar och 

intervjuarskattning på ett större hjälpbehov för brottsligt beteende hos de åtalade (F15-F17). 

Vad gäller Psykisk hälsa kan vi konstatera liknande signifikanser som för övriga typer av 

brott. Dock bedöms inte dessa klienters hjälpbehov vara signifikant större än övrigas 

(I14-I16). Se bilaga 14 för ytterligare signifikanta testresultat. 

 

4.12 Resultat av associationsanalys 

Tabell 4.4 visar de tio första reglerna bestående av två komponenter som konstaterats vid 

associationsanalys av våra utvalda variabler. Reglerna sorteras baserat på hur ofta de 

förekommer i databasen i första hand, och på konfidensgrad i andra hand. Konfidensnivån  
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visar alltså hur vanligt det är att högerledet uppträder, givet att regelns vänsterled finns. 

Supportnivån talar däremot om hur ofta de båda leden förekommer tillsammans i 

datamängden. Är supportnivån låg råder större sannolikhet att regelns förekomst är 

slumpmässig och resultatet blir därmed mindre tillförlitligt. Vi har valt att fokusera på 

konfidens och studerar support endast i undantagsfall. Exempelvis säger första regeln i 

tabellen, {Brukar tobak}→{Man}, att 86% av de klienter som röker tobak eller snusar 

dagligen är män, samt att i det analyserade materialet så förekommer denna 

variabelkombination i 70% av fallen. Vi kan se att för samtliga regler är konfidens och 

support relativt höga, vilket antyder att resultatet är mycket tillförlitligt. 

Tabell 4.4  Regler med två komponenter 

Konfidens Support Lift Antal Associationsregel 

85,55 70,26 1,00 1 628 Brukar tobak → Man 

84,02 64,44 0,99 1 493 Svenskfödd → Man 

83,12 63,75 1,01 1 477 Svenskfödd → Brukar tobak 

87,97 58,70 1,03 1 360 Narkotikabrott → Man 

90,58 58,09 1,06 1 346 Våldsbrott → Man 

84,67 56,50 1,03 1 309 Narkotikabrott → Brukar tobak 

86,96 56,41 1,02 1 307 Egendomsbrott → Man 

85,45 56,02 1,00 1 298 Svårigheter att förstå, minnas och koncentrera sig → Man 

85,12 55,80 1,04 1 293 Svårigheter att förstå, minnas och koncentrera sig → Brukar tobak 

83,43 54,12 1,02 1 254 Egendomsbrott → Brukar tobak 

 

Associationsregler bestående av tre komponenter presenteras i tabell 4.5. Här bekräftas i stor 

utsträckning våra slutsatser utifrån tabell 4.4. Första regeln belyser sambandet {Brukar tobak 

& Svenskfödd}→{Man}, vilket vi egentligen kunnat lista ut enbart genom att titta på de första 

tvåkomponentsreglerna. Vi kan även här konstatera höga värden för konfidens och support. 

Tabell 4.5  Regler med tre komponenter 

Konfidens Support Lift Antal Associationsregel 

83,89 53,47 0,98 1 239 Brukar tobak & Svenskfödd → Man 

87,39 49,37 1,02 1 144 Narkotikabrott & Brukar tobak → Man 

90,59 48,64 1,06 1 127 Våldsbrott & Brukar tobak → Man 

85,85 47,91 1,01 1 110 Sv. att förstå/minnas/koncentrera sig & Brukar tobak → Man 

87,00 47,09 1,02 1 091 Egendomsbrott & Brukar tobak → Man 

88,53 44,97 1,04 1 042 Egendomsbrott & Narkotikabrott → Man 

83,40 44,67 0,98 1 035 Ångest/spänningstillstånd & Brukar tobak → Man 

86,04 44,41 1,05 1 029 Sv. att förstå/minnas/koncentrera sig & Svenskfödd → Brukar tobak 

86,09 43,81 1,01 1 015 Narkotikabrott & Svenskfödd → Man 

84,45 43,59 0,99 1 010 Sv. att förstå/minnas/koncentrera sig & Svenskfödd → Man 
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Vidare, om vi i tabell 4.6 studerar de regler som består av fyra komponenter, ser vi att även 

här tenderar samma variabler att vara starkt knutna till varandra. De tidigare nämnda 

sambanden bekräftas, men ytterligare en dimension ger oss möjlighet till ökad insikt. Även 

för dessa resultat är konfidensnivån hög, däremot erhåller vi en något lägre supportnivå. Detta 

faller sig naturligt då fler komponenter måste förekomma samtidigt, vilket medför en lägre 

sannolikhet för regeln. 

Tabell 4.6  Regler med fyra komponenter 

Konfidens Support Lift Antal Associationsregel 

88,07 38,24 1,03 886 Egendomsbrott & Narkotikabrott & Brukar tobak → Man 

86,24 37,59 1,05 871 Man & Sv. förstå/min./konc. & Svenskfödd → Brukar tobak 

85,36 36,99 1,00 857 Narkotikabrott & Brukar tobak & Svenskfödd → Man 

89,16 36,56 1,05 847 Våldsbrott & Brukar tobak & Svenskfödd → Man 

85,50 36,12 1,00 837 Egendomsbrott & Brukar tobak & Svenskfödd → Man 

92,67 36,04 1,09 835 Våldsbrott & Egendomsbrott & Brukar tobak → Man 

93,42 35,56 1,10 824 Våldsbrott & Narkotikabrott & Brukar tobak → Man 

87,42 34,79 1,03 806 Sv. förstå/min./konc. & Narkotikabrott & Brukar tobak → Man 

85,05 34,61 1,04 802 Man & Sv. förstå/min./konc. & Ångest/spänningst. → Brukar tobak 

84,36 34,44 1,03 798 Man & Ångest/spänningst. & Svenskfödd → Brukar tobak 

 

Eftersom det, bland Kriminalvårdens klienter, är mycket vanligt att vara man, svenskfödd och 

att nyttja tobak så valde vi även att studera associationsregler utan dessa variabler. Detta för 

att undersöka om andra samband av intresse möjligen skulle framträda. Resultatet av analysen 

framgår av tabellerna 4.7-4.9. Tabell 4.7 visar dessa nya relationer med två komponenter. Vi 

kan konstatera en konfidensnivå på över 66% för de tio vanligaste reglerna och även 

supportnivån är relativt hög. Reglerna visar nu på en kombination av variabler från områdena 

Rättsliga problem samt Psykisk hälsa. Allra vanligast är regeln {Egendomsbrott} 

→{Narkotikabrott}. Om man har blivit åtalad för egendomsbrott så har man alltså i 78% av 

fallen även blivit åtalad för narkotikabrott. 

Tabell 4.7  Regler med två komponenter, komprimerad analys 

Konfidens Support Lift Antal Associationsregel 

78,31 50,80 1,17 1 177 Egendomsbrott → Narkotikabrott 

76,41 49,07 1,34 1 137 Andra brott → Våldsbrott 

73,80 48,38 1,15 1 121 Sv. att förstå/minnas/koncentrera sig → Ångest/spänningstillstånd 

70,05 45,92 1,05 1 064 Sv. att förstå/minnas/koncentrera sig → Narkotikabrott 

71,53 45,88 1,10 1 063 Våldsbrott → Egendomsbrott 

69,72 45,71 1,07 1 059 Sv. att förstå/minnas/koncentrera sig → Egendomsbrott 

68,91 44,20 1,03 1 024 Våldsbrott → Narkotikabrott 

68,01 43,68 1,02 1 012 Ångest/spänningstillstånd → Narkotikabrott 

67,61 43,42 1,04 1 006 Ångest/spänningstillstånd → Egendomsbrott 

66,16 43,38 1,03 1 005 Sv. att förstå/minnas/koncentrera sig → Våldsbrott 
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Av tabell 4.8 framgår de tio regler med tre komponenter som nu har högst konfidensnivå. 

Även här tenderar samma områden att återkomma bland de högst värderade reglerna, vilket 

ytterligare stärker sambandet mellan psykisk hälsa och rättsliga problem. 

Tabell 4.8  Regler med tre komponenter, komprimerad analys 

Konfidens Support Lift Antal Associationsregel 

59,05 38,71 1,20 897 Sv. förstå/min./konc. → Ångest/spänningstillst. & Depression 

56,55 37,07 1,11 859 Sv. förstå/min./konc. → Egendomsbrott & Narkotikabrott 

56,33 36,12 1,11 837 Våldsbrott → Egendomsbrott & Narkotikabrott 

53,16 34,14 1,05 791 Ångest/spänningstillst. → Egendomsbrott & Narkotikabrott 

51,94 34,05 1,19 789 Sv. förstå/min./konc. → Ångest/spänningstillst. & Narkotikabrott 

51,81 33,97 1,19 787 Sv. förstå/min./konc. → Ångest/spänningstillst. & Egendomsbrott 

50,30 32,97 1,18 764 Sv. förstå/min./konc. → Ångest/spänningstillst. & Våldsbrott 

50,94 32,71 1,34 758 Ångest/spänningstillst. → Depression & Narkotikabrott 

50,67 32,54 1,36 754 Ångest/spänningstillst. → Depression & Våldsbrott 

61,20 31,72 1,26 735 Svårigheter att kontrollera våldsamt beteende 

→ Sv. förstå/min./konc. & Ångest/spänningstillst. 

 

Tabell 4.9 visar slutligen de fyrkomponentsregler som erhåller högst konfidensnivå. Det är 

först bland dessa regler vi återfinner en variabel från området Arbete och försörjning. Något 

överraskande är det svaret arbetat heltid som hittas sist i tabellen i kombination med 

egendomsbrott och vissa psykiska besvär. Av förklarliga skäl blir konfidens och support lägre 

ju fler komponenter som inkluderas i analysen. Vi anser dem trots det vara tillräckligt höga 

för att visa på samband av värde. 

Tabell 4.9  Regler med fyra komponenter, komprimerad analys 

Konfidens Support Lift Antal Associationsregel 

40,42 26,50 1,24 614 Sv. förstå/min./konc. 

→ Ångest/spänningstillst. & Depression & Narkotikabrott 

53,40 25,77 1,75 597 Andra allvarliga trafikbrott 

→ Rattfylleri & Egendomsbrott & Narkotikabrott 

44,72 25,42 1,30 589 Depression 

→ Ångest/spänningstillst. & Egendomsbrott & Narkotikabrott 

51,74 25,03 1,13 580 Sv. förstå/min./konc. & Ångest/spänningstillst. 

→ Våldsbrott & Egendomsbrott 

51,69 24,43 1,43 566 Andra brott 

→ Våldsbrott & Egendomsbrott & Narkotikabrott 

45,96 23,82 1,40 552 Sv. att kontrollera våldsamt beteende 

→ Sv. förstå/min./konc. & Våldsbrott & Egendomsbrott 

42,88 22,23 1,26 515 Sv. att kontrollera våldsamt beteende 

→ Sv. förstå/min./konc. & Ångest/spänningstillst. & Narkotikabrott 

52,06 21,23 1,40 492 Hallucinationer 

→ Sv. förstå/min./konc. & Egendomsbrott & Narkotikabrott 

42,56 20,11 1,43 466 Andra brott 

→ Ångest/spänningstillst. & Våldsbrott & Narkotikabrott 

44,79 18,17 1,19 421 Sv. att kontrollera våldsamt beteende & Sv. förstå/min./konc. 

→ Egendomsbrott & Arbetat heltid 
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5. DISKUSSION 

Här förs en kort diskussion om möjliga felkällor, samt vilka slutsatser vi kan dra utifrån 

presenterade resultat. Vi utvärderar avslutningsvis eventuella förtjänster och nackdelar hos 

de olika analytiska angreppssätten. 

 

5.1 Feldiskussion 

Med ett så stort antal analyser och test är det nästintill ofrånkomligt att erhålla en stor mängd 

signifikanta resultat, och man kan tänka sig ett flertal möjliga felkällor som har potential att 

påverka utgången. Vi har till exempel inte kontrollerat för eventuella intervjuareffekter eller 

skillnader mellan olika anstalter i vår analys. Vi har inte heller i detalj studerat vilka 

bakomliggande variabler som kan tänkas bidra till de signifikanta resultat vi presenterat. Till 

exempel så har ålder visat sig vara nära knutet till ett stort antal variabler, vilket i sin tur 

medför att en del signifikanser kan uppkomma till följd av att båda variablerna beror av 

respondentens ålder. Man bör dessutom hålla i minnet att en majoritet av uppgifterna i 

materialet baseras på klientens upplevda verklighet. 

Bortfall under 20% bedömer vi inte som ett problem vad gäller populationstolkning. De 

variabler som berörs i frågan (se avsnitt 2.3) har inte ingått i någon av de presenterade 

analyserna. Därmed anser vi inte att svarsfrekvensen borde påverka våra slutsatser i större 

utsträckning. Det är då viktigare att belysa svagheterna med metoden associationsanalys. Då 

det tycks ofrånkomligt att omfattande bearbetning och begränsning av datamaterialet måste 

genomföras vid denna typ av analys, så innebär det en viss risk att förutfattade meningar 

inverkar på valet av variabler. Om så blir fallet bekräftar denna metod endast våra befintliga 

fördomar och producerar inte resultat av nämnvärt intresse. 

 

5.2 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra resultat i stort sett ger samma bild av gruppen 

missbrukare som många tidigare studier. Trots det vill vi betrakta denna rapport som ett steg 

på vägen mot att skapa en övergripande bild av ASI-respondentens problem, samt en 
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kartläggning av en bråkdel av de samband som kan ligga bakom problematiken hos 

Kriminalvårdens klienter. 

Att finna intressanta samband i materialet utgör inte något problem, svårigheterna består 

snarare i att sålla bland denna stora mängd information. Men vilken typ av analys lämpar sig 

då detta datamaterial för och vilka begränsningar kan vi konstatera? Datakvaliteten i sig 

bedömer vi inte vara ett hinder för analys, även om den självfallet kan förbättras. Vägran och 

saknade värden förekommer i varierande omfattning för olika variabler. Inga variabler är dock 

i så dåligt skick att de blir helt obrukbara. Däremot finns i formuläret ett stort antal frågor på 

vilka det är mycket vanligt att svara nej. Detta medför att de med vissa metoder, till exempel 

associationsanalys, blir ganska svåra att analysera. Möjligen kan man tänka sig att majoriteten 

av dessa variabler inte är av påfallande intresse, utan kan exkluderas vid en eventuell analys. 

Om man däremot skulle ha tillgång till en större mängd data så blir mer djupgående analyser 

möjliga. Till exempel kan man vid chi-två-test då kontrollera för ytterligare en variabel, som 

kan tänkas påverka de andra två. Man har även större möjligheter att analysera de mer 

ovanliga svaren. Emellertid anser vi att begränsningen av intervjuer bakåt i tid var ett klokt 

beslut, detta då det äldre materialet skulle ha medfört ytterligare svårigheter till följd av att 

frågorna i de olika ASI-versionerna inte är identiska. 

Då mängden kvalitativa variabler i datamaterialet är stor valde vi tidigt bort faktoranalys och 

kanonisk korrelation som möjliga analysmetoder. Överlag är det svårt att använda 

multivariata metoder när en större del av informationen finns i nominalskalor. De variabler 

som lagras i databasen är dock inte möjliga att påverka, då de begränsas utifrån hur själva 

ASI-intervjun utformats. Vårt val att utgå från chi-två-test kan möjligen tyckas något trivialt, 

men på grund av variablernas natur anser vi det ändå vara en lämplig väg att närma sig 

materialet och eventuella samband. Att sedan vidareutveckla denna inledande analys med 

korrespondensanalys visade sig vara ett mycket effektivt sätt att skapa illustrationer av de 

grupperingar vi funnit. För att komplettera de samband vi kunde konstatera fortskred vi med 

associationsanalys. Studier av datamaterialet utifrån denna metod är inte direkt olämpliga utan 

fungerar rent praktiskt mycket väl. Emellertid bedömer vi det som tveksamt om analysen 

egentligen tillför något i form av ny kunskap. 

Olika former av regression torde kunna vara ett naturligt nästa steg för att följa upp intressanta 

fynd. Man bör även titta närmre på möjligheterna att använda klusteranalys, något som vi  
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initialt övervägde men på grund av begränsad tid valde att avstå från. Ett intressant alternativ 

till den aktuella utformningen av vår rapport kunde ha varit att avstå från all beskrivande 

statistik, för att helt fokusera på vilka analysmetoder som är praktiskt möjliga och hur man på 

bästa sätt lyckas utvinna intressanta resultat ur datamaterialet. Framtiden lär utvisa vilka 

metoder som kommer att få störst betydelse. För närvarande pågår arbete med att samla in 

referensmaterial både från missbruksvården och från normalbefolkningen, vilket kommer att 

resultera i nyckeltal och riktvärden. Dessa kan i sin tur skapa en bättre förståelse för vad 

ASI-informationen faktiskt innebär, samt hur den kan användas för att skapa optimal nytta för 

både klienter och i framtida forskningsprojekt. Kriminalvården har flera års erfarenhet av 

ASI-relaterat arbete, men befinner sig trots allt endast i början av en lång resa. Vår 

förhoppning inför framtiden är att all den information som sammanställs, på sikt kan generera 

en fördjupad kunskap om enskilda klienter och grupper, samt att den kommer individen och 

verksamheten till godo. 
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Bilaga 2:  Åldersvariabler med nollor istället för -2 

ASI-fråga antal nollor andel nollor 
E15 d 499 22% 
E 8 459 20% 
E19 d 448 19% 
E6 436 19% 
E18 d 421 18% 
E23 c 409 18% 
E12 d 309 13% 
E17 d 308 13% 
E14 d 272 12% 
E10 d 267 12% 
E13 d 265 11% 
E16 d 243 10% 
E21 d 198 9% 
E20 d 191 8% 
E11 d 189 8% 
E22 d 149 6% 
E23 b 134 6% 
E28 alk 86 4% 
E28 nark 82 4% 
I10 a 73 3% 
H4 a 53 2% 
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Bilaga 3:  De 30 variabler som har högst antal vägrare 

ASI-fråga antal vägrare andel vägrare 
G2 b psyk 511 22% 
G2 b nark 509 22% 
G2 b krim 506 22% 
G2 b alk 498 21% 
G2 a psyk 427 18% 
G2 a krim 423 18% 
G2 a nark 423 18% 
G2 a alk 419 18% 
G1 b psyk 358 15% 
G1 b krim 357 15% 
G1 b nark 352 15% 
G1 b alk 344 15% 
E33 b 328 14% 
G2 d psyk 293 13% 
G2 d alk 291 13% 
G2 d krim 289 12% 
G2 d nark 285 12% 
G1 a psyk 258 11% 
E33 a 254 11% 
G1 a alk 250 11% 
G1 a krim 246 11% 
G1 a nark 246 11% 
D23 228 10% 
G2 c krim 220 9% 
G2 c psyk 218 9% 
G2 c nark 206 9% 
G1 d psyk 200 9% 
G1 d krim 199 9% 
G1 d nark 198 9% 
G1 d alk 192 8% 
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Bilaga 4:  De 30 variabler som har högst antal saknade värden 

ASI-fråga antal saknade andel saknade 
B8 a 50 2% 
E28 nark 34 1% 
E27 a nark 32 1% 
E27 b nark 31 1% 
E29 b 31 1% 
E27 a alk 24 1% 
E27 b alk 23 1% 
E28 alk 22 1% 
E32 22 1% 
E29 a 16 1% 
H2 a mm 8 0% 
B4 aa 7 0% 
B4 mm 7 0% 
D5 mm 7 0% 
H1 a mm 7 0% 
H1 a aa 7 0% 
C3 aa 5 0% 
C3 mm 5 0% 
E31 5 0% 
H1 a aa 5 0% 
D5 aa 4 0% 
D6 mm 4 0% 
E24 a 4 0% 
E26 a alk 4 0% 
E26 b alk 4 0% 
I10 a 4 0% 
C10 3 0% 
D6 aa 3 0% 
E26 a nark 3 0% 
F10 3 0% 
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Bilaga 5:  Signifikanta testresultat för variabel A3 – Ålder 

ASI-fråga χ2-värde df p-värde 
A4 76,26 5 0,000 
C1 195,01 5 0,000 
C10 96,07 15 0,000 
C11 105,52 20 0,000 
C12 95,39 20 0,000 
D3 182,16 5 0,000 
D13 28,54 5 0,000 
D14 253,64 5 0,000 
D16 94,01 5 0,000 
D17 71,44 5 0,000 
D19 27,10 5 0,000 
D26 96,29 15 0,000 
D27 93,08 20 0,000 
D28 116,65 20 0,000 
E10 a 94,25 5 0,000 
E11 a 45,90 5 0,000 
E12 a 69,83 5 0,000 
E13 a 39,82 5 0,000 
E14 a 75,66 5 0,000 
E15 a 134,53 5 0,000 
E16 a 82,06 5 0,000 
E17 a 74,75 5 0,000 
E18 a 72,10 5 0,000 
E19 a 252,70 5 0,000 
E20 a 27,60 5 0,000 
E22 a 77,32 5 0,000 
E23 114,34 5 0,000 
E24 a 37,01 10 0,000 
E24 b 54,08 10 0,000 
E30 370,10 40 0,000 
E38 a 31,81 15 0,007 
E38 b 73,51 15 0,000 
E39 b 104,10 20 0,000 
E40 a 52,77 20 0,000 
E40 b 95,86 20 0,000 
F2 26,00 5 0,000 
F3 28,83 5 0,000 
F4 110,19 5 0,000 
F5 32,38 5 0,000 
F7 134,72 5 0,000 
F8 75,30 5 0,000 
F9 20,74 5 0,001 
H6 17,11 5 0,004 
H7 23,41 5 0,000 
H8 276,83 20 0,000 
I4 tid 15,46 5 0,009 
I5 tid 28,48 5 0,000 
I6 tid 42,72 5 0,000 
I7 tid 29,05 5 0,000 
I8 tid 90,52 5 0,000 
I9 tid 27,30 5 0,000 
I10 tid 28,29 5 0,000 
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Bilaga 6:  Signifikanta testresultat för variabel A4 – Kön 

ASI-fråga χ2-värde df p-värde 
B3 39,69 7 0,000 
C1 30,20 1 0,000 
C10 14,27 3 0,003 
C11 24,50 4 0,000 
C13 71,40 4 0,000 
D14 70,68 1 0,000 
D17 30,61 1 0,000 
E5 40,75 3 0,000 
E12 a 7,857 1 0,005 
E15 a 36,78 1 0,000 
E17 a 32,71 1 0,000 
E18 a 34,54 1 0,000 
E19 a 36,87 1 0,000 
E22 a 21,31 1 0,000 
E30 78,17 10 0,000 
E39 a 17,12 4 0,002 
E39 b 15,11 4 0,005 
E40 a 16,15 4 0,003 
E40 b 29,70 4 0,000 
E41 b 31,85 4 0,000 
F2 29,23 1 0,000 
F3 9,78 1 0,002 
F4 104,95 1 0,000 
F5 40,03 1 0,000 
F7 23,97 1 0,000 
F8 44,88 1 0,000 
F9 59,28 1 0,000 
H6 20,24 1 0,000 
H7 96,78 1 0,000 
H25 30 46,19 1 0,000 
H25 tid 141,09 1 0,000 
H26 30 17,15 1 0,000 
H26 tid 108,28 1 0,000 
H27 tid 491,23 1 0,000 
H31 14,73 4 0,005 
H32 90,01 4 0,000 
I2 33,69 1 0,000 
I3 tid 37,89 1 0,000 
I4 tid 14,12 1 0,000 
I5 tid 10,89 1 0,001 
I7 tid 10,56 1 0,001 
I8 tid 7,76 1 0,005 
I9 tid 27,22 1 0,000 
I10 tid 58,07 1 0,000 
I12 29,36 1 0,000 
I13 29,08 3 0,000 
I14 15,20 4 0,004 
I15 17,70 4 0,001 
I16 37,44 4 0,000 
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Bilaga 7:  Signifikanta testresultat för variabel B7a – Ursprung 

ASI-fråga χ2-värde df p-värde 
A4 9,72 1 0,002 
B1 70,02 2 0,000 
B3 21,97 7 0,003 
D8 28,43 5 0,000 
D19 11,02 1 0,001 
D27 41,22 4 0,000 
E9 47,47 3 0,000 
E12 a 13,55 1 0,000 
E13 a 24,46 1 0,000 
E14 a 33,84 1 0,000 
E16 a 61,24 1 0,000 
E17 a 9,16 1 0,003 
E18 a 47,71 1 0,000 
E20 a 32,62 1 0,000 
E21 a 14,06 1 0,000 
E22 a 36,61 1 0,000 
E41 a 23,18 4 0,000 
F7 25,76 1 0,000 
F9 41,69 1 0,000 
H8 25,99 4 0,000 

 



XXI 

 

Bilaga 8:  Signifikanta testresultat för variabel E3 – Ålder vid första berusningstillfället 

ASI-fråga χ2-värde df p-värde 
B7 a 95,43 2 0,000 
C2 37,50 8 0,000 
C4 b 73,91 2 0,000 
D1 50,64 6 0,000 
D13 19,43 2 0,000 
D17 44,99 2 0,000 
E10 a 97,96 2 0,000 
E11 a 40,28 2 0,000 
E12 a 73,50 2 0,000 
E13 a 55,89 2 0,000 
E14 a 121,31 2 0,000 
E15 a 84,23 2 0,000 
E16 a 184,62 2 0,000 
E17 a 177,17 2 0,000 
E18 a 107,53 2 0,000 
E19 a 107,68 2 0,000 
E20 a 81,74 2 0,000 
E21 a 31,63 2 0,000 
E22 a 128,00 2 0,000 
E23 118,06 2 0,000 
E24 b 51,06 4 0,000 
E25 33,57 2 0,000 
E38 b 52,57 6 0,000 
E39 b 59,89 8 0,000 
E40 b 85,97 8 0,000 
E 41 b 144,72 8 0,000 
H8 36,45 8 0,000 
H25 12,00 2 0,003 
H26 20,53 2 0,000 
I5 tid 18,38 2 0,000 
I6 30 24,46 2 0,000 
I6 tid 51,54 2 0,000 
I7tid 47,50 2 0,000 
I8 tid 43,84 2 0,000 
I9 tid 17,78 2 0,000 
I10 tid 16,54 2 0,000 
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Bilaga 9:  Signifikanta testresultat för variabel E25 – Tobaksbruk 

ASI-fråga χ2-värde df p-värde 
E10 a 48,26 1 0,000 
E11 a 26,20 1 0,000 
E12 a 76,85 1 0,000 
E13 a 41,26 1 0,000 
E14 a 58,92 1 0,000 
E15 a 13,27 1 0,000 
E16 a 83,43 1 0,000 
E17 a 109,81 1 0,000 
E18 a 23,75 1 0,000 
E19 a 22,67 1 0,000 
E20 a 17,87 1 0,000 
E22 a 83,26 1 0,000 
E23 54,61 1 0,000 
E24 b 44,24 2 0,000 
E38 b 51,10 3 0,000 
E39 b 55,43 4 0,000 
E40 b 77,98 4 0,000 
E41 b 95,36 4 0,000 
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Bilaga 10:  Signifikanta testresultat för variabel E30 – Huvudsaklig drog 

ASI-fråga χ2-värde df p-värde 
A4 78,17 10 0,000 
B1 101,45 20 0,000 
B7 a 13,86 10 0,000 
C1 40,26 10 0,000 
C4 a 76,73 10 0,000 
C4 b 519,59 10 0,000 
D13 80,14 10 0,000 
D14 57,81 10 0,000 
D17 300,54 10 0,000 
E10 a 707,34 10 0,000 
E11 a 531,38 10 0,000 
E12 a 624,55 10 0,000 
E13 a 416,73 10 0,000 
E14 a 619,71 10 0,000 
E15 a 570,50 10 0,000 
E16 a 830,03 10 0,000 
E17 a 629,78 10 0,000 
E18 a 420,86 10 0,000 
E19 a 462,65 10 0,000 
E20 a 162,68 10 0,000 
E21 a 225,22 10 0,000 
E22 a 709,78 10 0,000 
E24 b 396,37 20 0,000 
E38 b 604,75 30 0,000 
E39 b 839,56 40 0,000 
E40 b 1 246,16 40 0,000 
E41 b 1 719,46 40 0,000 
H6 61,45 10 0,000 
H7 90,62 10 0,000 
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Bilaga 11:  Signifikanta testresultat för variabel F2 – Narkotikabrott 

ASI-fråga χ2-värde df p-värde 

B1 18,81 2 0,000 

B3 29,25 7 0,000 

C12 18,53 4 0,001 

C13 22,50 4 0,000 

D1 17,38 3 0,001 

D28 19,50 4 0,001 

D29 41,61 4 0,000 

E3 59,30 2 0,000 

E10 a 254,84 1 0,000 

E11 a 133,01 1 0,000 

E12 a 243,55 1 0,000 

E13 a 178,21 1 0,000 

E14 a 292, 34 1 0,000 

E15 a 357,43 1 0,000 

E16 a 442,33 1 0,000 

E17 a 413,19 1 0,000 

E18 a 224,90 1 0,000 

E19 a 294,93 1 0,000 

E20 a 92,14 1 0,000 

E21 a 65,63 1 0,000 

E22 a 303,90 1 0,000 

E30 625,03 10 0,000 

E39 a 27,78 4 0,000 

E39 b 310,89 4 0,000 

E40 a 38,56 4 0,000 

E40 b 445,46 4 0,000 

E41 a 55,02 4 0,000 

E41 b 685,16 4 0,000 

F3 176,73 1 0,000 

F5 128,19 1 0,000 

F7 82,39 1 0,000 

F8 143,07 1 0,000 

F9 7,72 1 0,006 

F15 30,60 4 0,000 

F16 65,37 4 0,000 

F17 90,63 4 0,000 

H2 36,02 8 0,000 

H7 26,24 1 0,000 

H8 69,05 4 0,000 

H31 16,10 4 0,003 

H32 35,28 4 0,000 

I6 30 27,75 1 0,000 

I6 tid 33,23 1 0,000 

I7 tid 83,21 1 0,000 

I12 8,02 1 0,005 
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Bilaga 12:  Signifikanta testresultat för variabel F3 – Egendomsbrott 

ASI-fråga χ2-värde df p-värde 

B3 47,51 7 0,000 

C2 22,06 4 0,000 

C11 14,16 4 0,007 

D1 76,59 3 0,000 

E10 a 172,24 1 0,000 

E11 a 93,15 1 0,000 

E12 a 164,63 1 0,000 

E13 a 95,74 1 0,000 

E14 a 169,64 1 0,000 

E15 a 115,07 1 0,000 

E16 a 201,95 1 0,000 

E17 a 129,98 1 0,000 

E18 a 93,10 1 0,000 

E19 a 139,18 1 0,000 

E20 a 66,62 1 0,000 

E21 a 29,67 1 0,000 

E22 a 158,92 1 0,000 

E30 207,19 10 0,000 

E39 b 106,25 4 0,000 

E40 b 160,75 4 0,000 

E41 a 24,98 4 0,000 

E41 b 205,18 4 0,000 

F4 47,02 1 0,000 

F5 129,51 1 0,000 

F7 85,37 1 0,000 

F8 183,86 1 0,000 

F9 54,92 1 0,000 

F15 56,05 4 0,000 

F16 100,27 4 0,000 

F17 207,96 4 0,000 

H1 14,56 3 0,002 

H7 17,40 1 0,000 

H8 80,85 4 0,000 

H30 21,40 4 0,000 

H32 41,02 4 0,000 

I5 30 8,59 1 0,003 

I5 tid 10,19 1 0,001 

I6 30 36,60 1 0,000 

I6 tid 65,08 1 0,000 

I7 tid 56,42 1 0,000 

I8 30 7,88 1 0,005 

I8 tid 21,61 1 0,000 

I14 13,46 4 0,009 

I15 13,92 4 0,008 
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Bilaga 13:  Signifikanta testresultat för variabel F4 – Våldsbrott 

ASI-fråga χ2-värde df p-värde 

C1 7,62 1 0,006 

D27 17,92 4 0,001 

D28 32,47 4 0,000 

D29 51,68 4 0,000 

E3 30,61 2 0,000 

E5 89,29 3 0,000 

E9 19,71 3 0,000 

E10 a 13,67 1 0,000 

E12 a 27,41 1 0,000 

E13 a 13,23 1 0,000 

E14 a 35,98 1 0,000 

E15 a 41,82 1 0,000 

E16 a 31,52 1 0,000 

E17 a 38,65 1 0,000 

E18 a 20,53 1 0,000 

E19 a 53,14 1 0,000 

E20 a 25,36 1 0,000 

E21 a 6,67 1 0,010 

E22 a 29,07 1 0,000 

E24 a 12,08 2 0,002 

E24 b 21,55 2 0,000 

E25 6,68 1 0,010 

E30 87,79 10 0,000 

E38 a 27,24 3 0,000 

E39 a 40,98 4 0,000 

E40 a 57,59 4 0,000 

E40 b 16,14 4 0,003 

E41 a 64,67 4 0,000 

E41 b 21,23 4 0,000 

F5 113,53 1 0,000 

F7 16,22 1 0,000 

F8 46,54 1 0,000 

F9 148,32 1 0,000 

F14 16,77 3 0,001 

F16 36,16 4 0,000 

F17 102,87 4 0,000 

I5 tid 9,17 1 0,003 

I6 tid 11,43 1 0,001 

I7 30 11,54 1 0,001 

I7 tid 20,92 1 0,000 

I8 30 67,32 1 0,000 

I8 tid 233,64 1 0,000 

I16 26,34 4 0,000 
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Bilaga 14:  Signifikanta testresultat för variabel F5 – Andra brott 

ASI-fråga χ2-värde df p-värde 

B1 9,90 2 0,007 

C2 14,59 4 0,006 

D28 16,63 4 0,002 

D29 42,03 4 0,000 

E3 35,16 2 0,000 

E10 a 85,68 1 0,000 

E11 a 41,71 1 0,000 

E12 a 105,40 1 0,000 

E13 a 75,00 1 0,000 

E14 a 131,87 1 0,000 

E15 a 116,35 1 0,000 

E16 a 151,51 1 0,000 

E17 a 70,36 1 0,000 

E18 a 98,97 1 0,000 

E19 a 131,68 1 0,000 

E20 a 56,61 1 0,000 

E21 a 49,92 1 0,000 

E22 a 111,34 1 0,000 

E23 109,35 1 0,000 

E24 b 68,95 1 0,000 

E30 131,14 10 0,000 

E38 b 65,77 3 0,000 

E39 b 71,10 4 0,000 

E40 b 122,08 4 0,000 

E41 b 121,89 4 0,000 

F2 128,19 1 0,000 

F3 129,51 1 0,000 

F4 113,53 1 0,000 

F7 87,15 1 0,000 

F8 124,19 1 0,000 

F9 44,29 1 0,000 

F15 40,65 4 0,000 

F16 84,37 4 0,000 

F17 150,55 4 0,000 

I3 tid 7,69 1 0,006 

I5 tid 10,83 1 0,001 

I6 30 16,32 1 0,000 

I6 tid 32,31 1 0,000 

I7 30 12,50 1 0,000 

I7 tid 57,50 1 0,000 

I8 30 22,11 1 0,000 

I8 tid 89,69 1 0,000 
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