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Förord 
 
Jag vill tacka min handledare Arne Gerdner, docent i socialt arbete vid Institutionen 
för Socialt arbete Mittuniversitetet Östersund, för all konsultation han ställt upp med.  
 
Vidare riktas ett tack till de studenter vid socionom-, ekonomi- och naturvetenskapliga 
programmen som tog sig tid att svara på alla frågor i enkäten. 
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Inledning 

Introduktion 
Flera undersökningar om samband mellan vissa traumatiska barndomsupplevelser och 
psykosocial hälsa/ohälsa som vuxen har genomförts under åren, då framför allt i USA 
och England. De flesta studier har dock utförts inom kliniska populationer med kända 
fysiska eller psykiska symtom, eller sjukdomstillstånd som exempelvis snedvriden 
utseende/kroppsuppfattning (body dysmorphic disorder) eller personer med ett känt 
alkohol/drogmissbruk (Didie m.fl. 2006; Roy, 1999). De typer av övergrepp under 
barndomen som är mest förekommande i forskningsstudier, är sexuella övergrepp och 
fysisk misshandel (Medrano m.fl. 2002; Briere & Elliott, 2003). Däremot finns det 
många olika utfall, till exempel oförmåga att lita på folk, svårigheter med relationer, 
låg självkänsla, depression, ångest och alkohol/drogmissbruk som visar sig som 
psykosocial ohälsa i vuxen ålder (Briere & Elliott, 2003).  
 
Flera forskare har kunnat påvisa att det finns signifikanta korrelationer mellan 
psykosocial hälsa/ohälsa som vuxen och övergrepp/försummelse under uppväxttiden 
(Medrano m.fl., 2002). Spertus m.fl. (2003) har undersökt och kommit fram till att 
bestående beteendesvårigheter, speciellt försämrad känslomässig och fysisk funktion, i 
vuxen ålder är korrelerade med framför allt känslomässiga övergrepp och 
känslomässig försummelse under uppväxten. En annan studie kom fram till att drygt 
90 procent av en grupp alkoholberoende kvinnor med samtidig psykisk störning hade 
upplevt någon form av övergrepp eller försummelse under barndomen (Lundgren 
m.fl., 2002). Klara samband mellan sexuella/fysiska övergrepp och varierande 
psykologiska symtom, finns beskrivet i en större studie omfattande 1 442 personer 
(Briere & Elliott, 2003). I forskningsöversikten Utsatta flickor och pojkar (Lundberg, 
2005) beskrivs att vuxna som rapporterat att de misshandlats eller varit utsatta för 
övergrepp som barn, uppvisar en rad problem som inte tycks förekomma i lika stor 
utsträckning hos personer som inte varit utsatta. Mycket av den tidigare forskningen 
har inte på ett tydligt sätt kunnat visa vilka specifika typer av psykosociala problem 
som hänger ihop med vilken typ av barndomsproblem. Detta kan ha varit svårt att 
hantera eftersom många som utsatts av ett problem under uppväxten, även utsatts för 
andra former av övergrepp eller försummelse (Edwards m.fl., 2003). 
 
Tidigare forskning har, som ovan nämnts, genomförts med varierande faktorer 
gällande traumatiska barndomsupplevelser och psykosocial hälsa/ohälsa som vuxen. 
Enligt Lundberg (2005) finns det få svenska studier gjorda inom detta ämnesområde. 
Intentionen med denna uppsats är därför att inom en icke-klinisk population 
undersöka traumatiska barndomsupplevelser och psykosocial hälsa/ohälsa i vuxen 
ålder och sedan utröna om det kan finnas samband mellan dessa. Fördelen med en 
icke-klinisk population kontra en klinisk är att minnesbilderna inte riskerar att 
påverkas av pågående behandling eller terapi (Denscombe, 2000). Då frågor berör 
känsliga och intima områden, finns en risk att svaren påverkas av respondenternas 
eventuella benägenhet att ge socialt önskvärda svar eller minimera problemen 
(Halvorsen, 1992).  
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De faktorer som avses när det gäller barndomsupplevelser är känslomässiga 
övergrepp, fysiska övergrepp, sexuella övergrepp, känslomässig försummelse, fysisk 
försummelse och den positiva indikatorn idealisering av familj (Bernstein & Fink, 
1998). Faktorerna för identifiering av psykosocial hälsa/ohälsa är tillgång till nätverk 
och anknytning (Undén & Orth Gomér, 1989), alkoholproblem av olika slag 
(Bergman & Källmén, 1994), ångest och depression (Zigmond & Snaith, 1983) samt 
social misstro mot andra (Greenglass & Julkunen, 1989). 
 
Tankesättet i föreliggande studie utgår från ett induktivt perspektiv, det vill säga att 
man inte använder precisa hypoteser om bestämda samband från en teori (Halvorsen, 
1992). Enligt Lundberg (2005) har de få svenska studierna inom detta ämnesområde 
haft deskriptiva ambitioner, och endast undantagsvis finns det, enligt denne, ansatser 
till teoriutveckling. Det perspektiv som ändå ligger till grund vid sökandet efter 
samband mellan övergrepp under barndomen och psykosocialt mående i vuxen ålder, 
är oftast ett psykodynamiskt utvecklingspsykologiskt synsätt. Havnesköld och 
Risholm Mothander (2002) beskriver att dåliga och extrema uppväxtmiljöer med hög 
sannolikhet, kan leda till anpassningsproblem i vuxen ålder. Vidare skriver samma 
författare att ett av grundantagandena inom ett psykodynamiskt synsätt är just att 
barndomens upplevelser och erfarenheter lever vidare i nuet och har betydelse för 
formandet av den vuxna personligheten. Bandelow m.fl. (2005) hänvisar till Freud när 
han kommer till slutsatsen att traumatiska händelser mellan 0 och 5 års ålder, har stor 
inverkan på hur den vuxne individen kommer att må. Andra forskare pekar på att 
uppväxtperioden mellan sex och tolv år, skulle vara den tid då negativ inverkan på 
barnet har störst samband med utfallet på den vuxnes personlighet (Havnesköld & 
Risholm Mothander, 2002). En slutsats som Massie och Szanjsberg (2002) kommer 
fram till i en longitudinell studie är att trauman som inträffat någon gång före 18 års 
ålder, har starka korrelationer med symtom som framträder i vuxen ålder. 
Sammantaget klargör detta teoretiska perspektiv att det kan finnas samband mellan 
traumatiska barndomsupplevelser och den vuxne individens psykosociala 
hälsa/ohälsa, oavsett i vilken ålder barnet var när övergreppen/försummelsen skedde. 
 

Syfte 
Det övergripande syftet i studien är att undersöka om det finns samband mellan 
traumatiska barndomsupplevelser och olika former av psykosocial hälsa/ohälsa i 
vuxen ålder i en icke-klinisk population. Eftersom upplevelserna från barndomstiden 
är känsliga retrospektiva konstruktioner, är ett undersyfte att undersöka och 
kontrollera för systematiska validitetsproblem i skalorna, i form av minimering och 
benägenhet att svara på socialt önskvärt sätt. 
 

Frågeställningar 
För det första: Vilka samband finns mellan de olika barndomsupplevelserna 
känslomässiga övergrepp, fysiska övergrepp, sexuella övergrepp, känslomässig 
försummelse, fysisk försummelse och idealisering av familj å ena sidan, och olika 
psykosociala hälso/ohälsoindikatorer såsom tillgång till nätverk, tillgång till 



 6 

anknytning, alkoholvanor, alkoholkonsumtion, tecken på alkoholberoende, tecken på 
skadligt alkoholdrickande, ångest, depression och social misstro å andra sidan?  
För det andra: Kan sambanden mellan barndomsupplevelser och psykosocial hälsa 
störas av benägenhet att minimera eller att ge socialt önskvärda svar?  
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Material och metod 

Forskningsdesign 
Till grund för denna uppsats ligger kvantitativ undersökningsmetod och utifrån syftet 
med undersökningen har en tvärsnittsstudie baserad på gruppenkäter valts. Valet av 
metod har dels styrts av att frågeformulären redan fanns att tillgå i färdigt utförande, 
dels av att det är ett fenomen inom en viss grupp vid en viss tidpunkt som eftersträvas. 
Urvalet gjordes i form av besök i tillgängliga klasser av studenter vid 
Mittuniversitetet. Studenterna vid Mittuniversitetet i Östersund uppgår till flera tusen 
individer, varav många var svåra att nå pga. praktik, små klasser etc. Det var orimligt, 
på grund av tidsaspekten, och ej tillräckligt motiverat att genomföra en undersökning 
baserad på ett sannolikhetsurval ur denna population. Således har ett 
bekvämlighetsurval använts genom att tre tillgängliga utbildningsprogram valdes ut, 
när det fanns möjlighet att gå ut med enkäten.   
 
Datainsamlingen skedde under ett par veckor i mitten av januari 2007. Urvalet består 
av 133 studenter fördelade på socionom-, ekonomi- och naturvetenskapsprogrammen. 
Då könsfördelningen inom socionomprogrammet är skev med stark kvinnodominans, 
har det funnits en medveten avsikt med att leta upp program med en större andel män 
för att jämna ut skevheten något. För att förbereda studenterna inför ifyllandet av 
enkäten togs kontakt, någon dag innan, med den lärare som skulle undervisa den 
aktuella klassen. Läraren hann då förbereda studenterna på att det skulle komma en 
person som ville ha svar på några frågor i en enkät. Muntligt betonades att 
datainsamlingen skulle användas för en C-uppsats i socialt arbete om 
barndomsupplevelser och nuvarande psykosociala situation, att deltagandet var 
frivilligt och att svaren skulle lämnas anonymt. Det betonades att var och en skulle 
fylla i enskilt, dvs. utan att man talade med varandra om frågorna under tiden. 
Tidsåtgången för ifyllandet uppskattades till mellan 15 och 25 minuter.  
 
För att tydliggöra hur den undersökta populationen ser ut, redovisas här i Tabell 1 
deltagarna som bestod av studenter ur tre program vid Mittuniversitetet i Östersund. 
 
Tabell 1: Beskrivning av deltagarna med antal (n) fördelat på utbildningsprogram samt 
totalt, och procentuell fördelning av kön, medelålder (M) och (standard avvikelser). 

   
Ekonomi- 

programmet 
Socionom-
programmet 

Naturveten-
skapligt basår   Totalt p 

n =   37    85    11   133  
Andel kvinnor, %  46 %   84 %   27 %   68 %   <0,001 
Ålder, M (sd) 25,1 (5,69) 28,6 (7,21) 22,8 (5,15) 27,2 (6,94)     0,003 
 
Det fanns alltså påtagliga köns- och åldersskillnader i de tre programmen. 
Socionomprogrammet är mest representerat av kvinnor och har en högre 
ålderssammansättning. Det naturvetenskapliga basåret består mestadels av män och 
yngre individer, medan ekonomiprogrammet ligger däremellan i båda fördelningarna. 
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Bortfall 
I denna studie har bortfallet inte varit ett problem eftersom svarsprocenten i princip 
varit fullständig. Alla närvarande studenter har vänligt ställt upp. Däremot finns ett 
visst internt bortfall som är mindre än en (1) procent, genom att en student missade 
frågorna i AUDIT och en missade att besvara formuläret om social misstro (CD). 
Bortfallet har minimerats av att studenterna hade möjlighet att ställa frågor vid 
ifyllningstillfället.  
 

Forskningsetiska aspekter 
Viktiga etiska riktlinjer anses i denna studie ha följts utifrån vad Halvorsen (1992) tar 
upp. Inför ifyllandet har deltagarna blivit informerade om undersökningen, och de har 
haft möjlighet att ge sitt samtycke till undersökningen. Respondenterna har vid 
tillfället för ifyllandet fått upplysning om att det varit helt frivilligt att deltaga och att 
avbryta under pågående ifyllande. Enkäten efterfrågar inte personuppgifter, utan 
endast utbildningsprogram, ålder och kön vilket innebär att forskaren inte har en aning 
om vem personen i fråga kan vara. Deltagarna har även fått information om vad de 
lämnade svaren ska användas till, nämligen att uppgifterna kommer att analyseras och 
diskuteras som underlag för en C-uppsats. Enligt en helhetsbedömning har deltagarna 
inte påverkats negativt eller otillbörligt i föreliggande undersökning.    
 

Mätinstrument 
Enkäten i denna undersökning består av sex olika frågeformulär. Respondenten ombes 
att fylla i utbildningsprogram, ålder och kön på det inledande formuläret som i svensk 
översättning kallas ”Barndomsupplevelser”. Detta formulär heter i ursprungsutförande 
Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) och är konstruerat av Bernstein och Fink 
(1998) (se Bilaga 1). Formuläret består av 28 påståenden som alla inleds med frasen 
”När jag växte upp…” och försöker rama in sex olika underskalor (ej kända för 
respondenten) vilka mäter känslomässiga övergrepp (KÖ), vilket exempelvis 
innefattar om du av någon familjemedlem blivit kallad för ful, dum eller lat under 
uppväxten eller om man som barn känt att man blivit känslomässigt utnyttjad. Fysiska 
övergrepp (FÖ), försöker inrama om man som barn blivit slagen med ett föremål, eller 
om man fått blåmärken eller svullnader pga. annat våld och eventuellt måste ha 
uppsökt läkarvård för uppkomna skador. Sexuella övergrepp (SÖ), som ska indikera 
om man som barn blivit hotad att bli skadad om man inte utförde sexuella aktiviteter 
med någon, eller att man på något annat sätt blivit sexuellt antastad eller utnyttjad.  
 
Känslomässig försummelse (KF), innebär exempelvis att man under uppväxten inte 
känt sig älskad eller att familjen inte varit en källa till styrka och stöd, eller om 
familjemedlemmarna inte brydde sig om och stod nära varandra. Fysisk försummelse 
(FF), försöker inrama brist på fysisk omvårdnad såsom att man inte fick tillräckligt att 
äta, var tvungen att ha smutsiga kläder under uppväxten, om familjen blivit lidande på 
grund av att föräldrarna varit påverkade av alkohol/droger, samt om man som barn 
inte upplevde att det fanns någon som gav skydd eller kunde följa med till sjukhus om 
så behövdes.  
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Idealisering av familj (IAF), innefattar begrepp som att man som barn hade den bästa 
familjen i världen, en perfekt barndom eller att det inte fanns något man velat ändra på 
i sin familj. Denna sistnämnda underskala (IAF) är egentligen enbart tänkt att använda 
för att identifiera fall där det finns risk att minimering kan störa validiteten. Den består 
av tre påståenden. Det är knappast rimligt att man aldrig någonsin velat ändra något i 
sin familj, att barndomen alltid varit perfekt, och att man alltid haft den bästa familjen 
i världen. Svar som hävdar detta – dvs. där maximala poängen uppgetts på alla dessa 
frågor – kan enligt författarna tyda på minimering (en form av förnekelse). Detta 
fenomen behandlas av undersyftet i undersökningen. Om man däremot använder 
skalan i sin helhet, dvs. med hela variationen av svar, så kan skalan tolkas som 
indikation på stark positiv syn på sin uppväxt. Samma skala används alltså på två 
olika sätt. För varje påstående, anger respondenten i vilken grad detta är sant med fem 
svarsalternativ längs en Likertskala från 1 = Aldrig sant, till 5 = Mycket ofta sant. 
Svarspoängen på de fem övergrepps- och försummelseskalorna kan variera mellan 5-
25 per underskala, utom Idealisering av familj som varierar från 3 till 15. 
 
Då föreliggande undersökning delvis består av retrospektiva konstruktioner, det vill 
säga att händelser från barndomen inte alltid är lätta att minnas i vuxen ålder, tas som 
tidigare nämnts detta fenomen upp som ett undersyfte i undersökningen. 
Retrospektiva självrapporteringar gällande tidig utsatthet är inte alltid tillförlitliga. Det 
kan som Halvorsen (1992) beskriver det, uppstå vissa minnesfel som beror på att folk 
inte alltid kommer ihåg vad som skett tidigare i livet. Men det kan också bli så att en 
person överrapporterar negativa minnen, på grund av att man befinner sig i ett dåligt 
hälsotillstånd vid själva ifyllandet och då målar upp en mer negativ bild av 
barndomsupplevelserna än om man mått bra (Lundberg, 2005). Tillförlitligheten av 
retrospektiva data gällande barndomsupplevelser har debatterats mycket inom 
forskarvärlden, men de flesta är överens om att sådana studier sammantaget är stabila 
nog för att användas i forskningsanalyser (Lundgren m.fl., 2002). Konstruktörerna av 
formuläret Barndomsupplevelser, Bernstein och Fink (1998), har gått igenom riskerna 
för både ”falska positiva” (överrapportering) och ”falska negativa” 
(underrapportering) svar och prövat dessa risker i ett material där förekomst och 
avsaknad av tidigare övergrepp under barndomen fanns dokumenterade. De kom då 
fram till att båda riskerna fanns, men i mycket begränsad omfattning, och att 
problemen med underrapportering var större än problemen med överrapportering. 
 
Formulär nummer två, som kallas ”SS13 – Social Support” (se Bilaga 2), är 13 frågor 
från Undén & Orth Gomérs (1989) version av ett något större instrument, ISSI. Denna 
kortversions funktion är att via 13 frågor (egentligen 12, då en fråga bara har till 
uppgift att leda vidare till en verklig fråga) ge indikationer på vilken tillgång till 
nätverk och anknytning en person har. SS13 är indelat i två underskalor, en för 
nätverk och en för anknytning bestående av 6 frågor vardera. Nätverksfrågorna går ut 
på att inringa hur många personer (0-15) respondenten har tillgång till i olika 
situationer, exempelvis om man som vuxen har tillgång till familj och vänner och i så 
fall, hur många personer man exempelvis kan dela intressen eller prata öppet med. 
Svarspoängen kan i dessa frågor variera mellan 6 och 36. Frågorna gällande 
anknytning söker efter om man har någon förtroendefull och/eller närstående person i 
sin omgivning, och försöker inrama om man i vuxen ålder har någon man kan få stöd 
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eller tröst av, eller dela sina innersta känslor med. Men även om man tror att andra 
uppskattar vad man gör för dem. Poängen kan i detta fall variera mellan 0-6. 
  
Det tredje formuläret bestående av 10 frågor sammanställer en översikt av 
respondentens alkoholvanor, dels på en totalnivå och dels via de tre underskalorna 
alkoholkonsumtion, tecken på beroende och tecken på skadligt drickande. Detta 
formulär heter ”AUDIT – The Alcohol Use Disorders Identification Test” (i svensk 
bearbetning av Bergman & Källmén, 1994) (se Bilaga 3). I detta formulär får den 
svarande först ta ställning till frågor om hur ofta och mycket man dricker alkohol (en 
förklaring till hur man mäter mängden finns överst på formuläret, t.ex. ”ett glas”= 33 
cl starköl eller 1 glas vin). Denna underskala kan ge en poäng mellan 0-12. Nästa 
underskala behandlar frågor som identifierar om man har tecken på beroende, och tar 
upp aspekter som till exempel om man inte kunnat sluta dricka sedan man börjat, låtit 
bli att göra något som man borde för att man druckit samt om man haft skuldkänslor 
eller behövt en återställare. Denna skalas svarspoäng varierar mellan 0-16. Den 
avslutande underskalan försöker inrama om man på grund av sitt drickande skadat sig 
själv eller andra, haft minnesluckor eller att någon påpekat att man borde minska på 
drickandet. Här kan poängen variera mellan 0-12. Totalt för hela AUDIT kan 
svarspoängen variera mellan 0-40. 
 
Fjärde formuläret ”HAD – Hospital Anxiety and Depression Scale” framtaget av 
Zigmond och Snaith (1983) (se Bilaga 4) är utformat för att indikera ångest och 
depression och består av en underskala per symtom, innefattande 7 påståenden 
vardera. Respondenten får i detta fall ta ställning till påståenden som ska rama in om 
han/hon tenderar till att vara drabbad av ångest eller depression. Ångest, försöker 
fånga upp ett aktuellt tillstånd som till exempel om man känner sig spänd, 
uppskruvad, rädd, rastlös eller att man får plötsliga panikkänslor. Depression, innebär 
förlust av känslor som om man känner sig glad, kan se saker från den humoristiska 
sidan, uppskatta saker, intresse för sitt eget utseende eller att kunna njuta av en bra 
bok eller TV-program. Poängen på dessa två delskalor kan variera mellan 0-21 
vardera.  
 
Som nummer fem i enkäten presenteras ett kontrollformulär, vars uppgift är att avgöra 
om den svarande har en allmän benägenhet att svara på ett socialt önskvärt sätt. 
Författarna, Marlowe och Crowne (1960), skapade detta formulär eftersom det var ett 
välkänt fenomen inom enkätundersökningar att vissa individer just har denna 
benägenhet. Formuläret kallas ”MCSDS – Marlowe Crowne Social Desirability 
Scale” (se Bilaga 5) och består av 33 påståenden som besvaras med antingen ”sant” 
eller ”falskt”, för att försöka avgöra om respondenten svarar trovärdigt eller socialt 
önskvärt. Exempelvis kan det innebära att försöka svara ärligt på påståenden som att 
man gillar att skvallra lite ibland, att man alltid lever som man lär, att man alltid är 
artig mot personer som är obehagliga eller att det aldrig funnits tillfällen då man känt 
för att slå sönder saker. Poängen i detta fall kan sträcka sig från 0 till 33. 
 
Det sjätte och avslutande frågeformuläret som respondenten ställs inför, kallas ”CD – 
Cynical Distrust” (Greenglass & Julkunen, 1989) (se Bilaga 6). Detta formulär är 
utformat för att indikera hur det är ställt med tilliten till andra människor i allmänhet, 
alltså inte till specifika personer. Exempelvis att inte lita på någon, antagande om 
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andra personers dolda avsikter, att andra använder ojusta medel för att nå vinster och 
fördelar eller att människor skaffar vänner för att kunna dra nytta av dem. 
Instrumentet består av 8 påståenden, där den svarande på en Likertskala får ringa in 
det påstående (0 = Nej! Instämmer inte alls, till 4 = Ja! Instämmer helt) som stämmer 
bäst överens med det första påståendet om vad man tror om människor i allmänhet. 
Poängen kan i CD variera mellan 0-32.  
 

Statistiska analysmetoder 
I denna studie har statistikprogrammet SPSS använts för att sammanställa och 
analysera enkätsvaren. SPSS kan i stort sätt hantera obegränsade mängder data med en 
tydlig överblick av de variabler man arbetar med. Kortfattat har i föreliggande 
undersökning följande analysmetoder använts: För att testa den interna konsistensen 
för skalorna och underskalorna, har Cronbach´s alpha reliabilitetstest använts (se 
Tabell 2). Alphas korrelationskoefficient kan variera från 0 till 1, där man eftersträvar 
ett tal så nära 1 som möjligt. Ett alphavärde på minst 0,50 innebär acceptabelt för 
gruppjämförelser och värden över 0,70 ger tillfredställande säkerhet för individuella 
skattningar (Denscombe, 2000). Students t-test har använts för att pröva 
gruppskillnader i medelvärden. Korrelationer undersöktes med hjälp av Spearman 
Rho, som bör föredras då skalorna är skeva (ej normalfördelade). Spearman Rho´s 
korrelationskoefficient har en varians mellan -1 till +1, där 0 indikerar att inget 
samband finns. Värden på minussidan kallas negativ korrelation, medan de på 
plussidan är positiva korrelationer. Ett utfall som ligger mellan 0,30-0,70 (negativt 
eller positivt) betraktas i allmänhet som relativt stark korrelation (Denscombe, 2000). 
Ett korrelationstest säger inget om vilken variabel som är orsak eller verkan, enbart att 
det finns ett samband. De bivariata korrelationerna kan dock vara påverkade av olika 
störande faktorer. Bl.a. så är de olika formerna av negativa barndomsupplevelser 
starkt inter-korrelerade vilket gör att det är svårt att avgöra vilka faktorer som har mer 
påtaglig inverkan. Dessutom bör kontrolleras för ålder och kön, samt för social 
önskvärdhet. För att i möjligaste mån skilja upp dessa faktorer från varandra har 
stegvis multivariat regressionsmodell använts, där de olika ingående oberoende 
variablerna som ej nått signifikant nivå successivt har uteslutits så att endast de 
variablerna med tillräcklig signifikansnivå (p < 0,05) tagits med. I denna analysmodell 
ges även ett R2-värde, vilket indikerar förklaringsförmågan i procent av variationen i 
den beroende variabeln (Nationalencyklopedin, 2007). 
 

Validitet och reliabilitet 
I undersökningar av detta slag är det viktigt att man verkligen undersökt det man 
avsett att undersöka, dvs. att de instrument som används har god validitet, samt att 
noggrannheten i mätningen är hög, dvs. att instrumentet också har god reliabilitet. 
Först redovisas datakvaliteten i instrumentet Barndomsupplevelser enligt tidigare 
forskare. Därefter redovisas hur instrumentens interna konsistens (Cronbach´s alpha; 
ett reliabilitetsmått) är i denna studie.   
 
Ett mått på validitet gällande formuläret Barndomsupplevelser är 
konstruktionsvaliditet, där man via faktoranalys (faktorladdningar > 0,40) behåller de 
frågor/påståenden som laddar högt nog för att anses mäta vad som avses. Författarna 
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av formuläret Bernstein och Fink (1998) utgick från början från 70 frågor om 
barndomsproblem, och det visade sig att det var fem påståenden per underskala som 
var relevanta för respektive mätområde dvs. 25 påståenden totalt. På detta sätt vet man 
att respektive underskala hänger ihop och mäter vad den avser att mäta, dvs. den är 
homogen. Skalorna känslomässiga övergrepp, fysiska övergrepp, sexuella övergrepp 
och känslomässig försummelse laddade med värden mellan 0,49-0,95 medan värdena 
för skalan fysisk försummelse var något lägre (0,41-0,79).  
 
I en annan studie (Lundgren m.fl., 2002) utgick man från en 53-frågeversion av 
Barndomsupplevelser, och den studien visade att de fyra skalorna KF, SÖ, KÖ och FÖ 
är homogena, medan FF inte är homogen. Denna studie av Lundgren m.fl. (2002) är 
viktig eftersom det är en studie av en svensk version av instrumentet och alltså prövar 
att översättningen fungerar i vår sociokulturella kontext. Författarna hänvisar till att 
den färdiga 25-frågeversionen av Bernstein och Fink (1998) till viss del verkar ha 
rättat till problemen med skalan fysisk försummelse.    
 
Vidare kontrolleras validiteten i denna studie genom undersyftet, det vill säga att 
giltigheten i svaren gällande retrospektiva barndomsupplevelser kontrolleras genom 
validitetsskalorna minimering och socialt önskvärda svar (se Tabell 6).  
 
Reliabiliteten i CTQ har undersökts tidigare: Den svenska översättningen av en längre 
version (53 frågor) av formuläret Barndomsupplevelser (CTQ) har uppvisat god intern 
konsistens där fyra skalor varierar mellan 0,90-0,96 (Cronbach´s alpha) och den femte 
skalan visade en något lägre men fortfarande tillfredsställande värde (0,73) i en studie 
av Lundgen m.fl. (2002), och den amerikanska originalversionen med 28 frågor visade 
motsvarande höga värden (0,82-0,92), med något lägre för fysisk försummelse 0,66 
(Bernstein & Fink, 1998).  
 
Skalorna för nätverk och anknytning har visat sig uppnå Cronbach´s alpha 0,66 för 
nätverk och 0,74 för anknytning (Undén & Orth Gomér, 1989). Den interna 
konsistensen i alkoholvaneformuläret AUDIT har uppvisat alphavärden från 0,85 till 
0,95 (Bergman & Källmén, 1994). När det gäller skalorna för ångest och depression 
beskriver Bjelland m.fl. (2002), i en omfattande översyn av studier där HAD använts, 
att Cronbach´s alpha legat på ett medelvärde på 0,83 för ångest och 0,82 för 
depression. I test av kontrollskalan MCSDS gällande socialt önskvärda svar, visar 
upphovsmännen till skalan att alpha ligger på 0,88 (Marlowe & Crowne, 1960). I en 
annan reliabilitetsstudie gjord av Beretvas m.fl. (2002), visade det sig att alphavärdet 
uppgick till 0,73. Haukkala m.fl. (2001) beskriver en god intern konsistens för skalan 
CD som indikerar social misstro, med ett Cronbach´s alpha på 0,84.    
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Tabell 2 visar reliabilitetsnivån i form av alphavärden i den föreliggande studiens 
skalor och underskalor så som de uppmättes i den aktuella populationen. 
 
Tabell 2: Intern konsistens (Cronbach´s alpha) för de skalor och underskalor som ingår i 
undersökningen samt antal ifyllda formulär (n) och antal frågor/skala. 
Skala n Antal kriteriefrågor Alpha 
CTQ - Barndomsupplevelser 133             28 0,89 

Känslomässiga övergrepp (KÖ) 133             5 0,81 
Fysiska övergrepp (FÖ) 133             5 0,77 
Sexuella övergrepp (SÖ) 133             5 0,93 
Känslomässig försummelse (KF) 133             5 0,88 
Fysisk försummelse (FF) 133             5 0,34 
Idealisering av familj (IAF) 133             3 0,84 

SS13    
Nätverk 133             6 0,87 
Anknytning 133             6 0,67 

AUDIT 132             10 0,74 
Alkoholkonsumtion 132             3 0,70 
Tecken på beroende 132             4 0,82 
Tecken på skadligt drickande 132              3   0,52 

HAD    
Ångest  133             7 0,83 
Depression 133             7 0,76 

MCSDS – Socialt önskvärda svar 133             33 0,78 
CD - Social misstro 132             8 0,83 
 
Problemen med det låga värde (0,34) som skalan fysisk försummelse uppvisar tycks 
vara ännu större i denna population, jämfört med de olika kliniska populationer som 
studerats tidigare. Detta medför att det kommer att bli svårare att kunna påvisa 
samband mellan denna variabel och andra. Skalan tecken på skadligt drickande har en 
acceptabel intern konsistens (0,52) för gruppjämförelser, medan övriga skalor är nära 
eller bättre än den tillfredställande nivån (0,70). 
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Resultat 

Barndomsupplevelser 
Att det funnits starka interkorrelationer mellan olika barndomsproblem i kliniska 
populationer har varit väl känt (Bernstein & Fink 1998; Lundgren m.fl. 2002). Det kan 
då finnas anledning att undersöka hur starka dessa är även i denna icke-kliniska 
population. Starka korrelationer motiverar multivariata analyser för att om möjligt 
försöka renodla vad som leder till vad. I Tabell 3 visas sambanden mellan de olika 
underskalorna i Barndomsupplevelser. 
 
Tabell 3: Korrelationsmatris (Spearman Rho) mellan delskalorna i Barndomsupplevelser (n 
= 133) 

  KÖ FÖ SÖ KF FF 
FÖ    0,44***     
SÖ    0,29***    0,27***    
KF    0,57***    0,28***    0,20*   
FF    0,34***  0,26**      0,25**   0,52***  
IAF - 0,63*** - 0,33*** - 0,19* - 0,74*** - 0,49*** 

* p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
 
Korrelationerna visar att de som varit utsatta för en typ av övergrepp/försummelse, 
ofta även varit utsatta för annan typ. Tydligast samband finns mellan känslomässig 
försummelse och känslomässiga övergrepp samt känslomässig försummelse och 
fysisk försummelse. De som erfarit fysiska övergrepp har även upplevt känslomässiga 
övergrepp. Den understa raden (idealisering av familj) visar negativa korrelationer, 
vilket är naturligt. Ju större problem man haft i något av de fem avseendena, desto 
mindre idealiserar man sin ursprungsfamilj. Starkast är dessa samband när det gäller 
känslomässiga övergrepp och känslomässig försummelse. Sambandet finns men är 
dock betydligt svagare när det gäller i vilken mån man utsatts för sexuella övergrepp. 
 
En annan intressant aspekt är att titta på svårighetsgraden av barndomsupplevelser. 
Bernstein och Fink (1998) föreslog olika värden för att tolka graden i fyra olika 
problemnivåer nämligen inga/ringa, vissa, medelsvåra samt svåra problem med 
följande skärningspoäng inom respektive skalnivå: KÖ = 5-8/ 9-12/ 13-15/ 16-25., FÖ 
= 5-7/ 8-9/ 10-12/ 13-25., SÖ = 5/ 6-7/ 8-12/ 13-25., KF = 5-9/ 10-14/ 15-17/ 18-25., 
FF = 5-7/ 8-9/ 10-12/ 13-25. Dessa skärningspunkter utgår från att fördelningen 
normalt varierar på olika sätt inom de olika skalorna.  
 
Tabell 4: Procentuell fördelning på delskalor i Barndomsupplevelser med tolkning i termer 
av svårighetsgrad, samt andelen problem totalt sett oavsett skala. 
 Inga/ringa 

problem 
Vissa 

problem 
Medelsvåra 

problem 
Svåra 

problem 
Känslomässiga övergrepp (KÖ) 69,9 16,5 8.3 5,3 
Fysiska övergrepp (FÖ) 89,5 4,5 3,0 3,0 
Sexuella övergrepp (SÖ) 90,2 2,3 5,3 2,3 
Känslomässig försummelse (KF) 63,2 24,1 8,3 4,5 
Fysisk försummelse (FF) 68,4 17,3 11,3 3,0 
Problem totalt sett oavsett skala 41,4 28,6 18,0 12,0 
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Enligt denna tolkning tycks problemen i denna population vara jämförelsevis större 
när det gäller de båda typerna av försummelse och känslomässiga övergrepp, än när 
det gäller fysiska och sexuella övergrepp. Noterbart är att det finns dem – ungefär 2-5 
procent – som erfarit svåra problem inom samtliga underskalor gällande 
övergrepp/försummelse. Andelen som når svåraste nivån på någon av de fem skalorna 
av övergrepp eller försummelse uppgår till 12 procent. 
 

Könsskillnader i upplevelser av barndomsproblem och psykosocial 
hälsa/ohälsa i vuxen ålder 
I Tabell 5 ges en bild av respondenternas genomsnittliga svarspoäng i medeltal samt 
standardavvikelsen för detta. Genomsnittet kan bedömas i förhållande till skalornas 
möjliga poängvariation, som anges efter variabelnamnet i första kolumnen. I tabellen 
kan man även utläsa vilka könsskillnader som når signifikans (p < 0,05) eller som 
visar tendens och gränsar till signifikans (p < 0,10). 
 
Tabell 5: Redovisning av skalorna med dess (poängvariation) och fördelning av poängens 
medelvärde (standard avvikelse) uppdelat på kön samt totalt. 

Skalor och underskalor  Poäng- Totalt Män Kvinnor p 
  variation n = 133 n = 42 n = 91  

CTQ – Barndomsupplevelser (25-125) 35,3 (10,72) 34,6 (9,12) 35,6 (11,42) e.s. 
Känslomässiga övergrepp (KÖ)    (5-25) 8,1 (3,67) 7,2 (2,72) 8,4 (3,99) 0,047 
Fysiska övergrepp (FÖ) (5-25) 5,8 (2,14) 5,7 (1,73) 5,9 (2,32) e.s. 
Sexuella övergrepp (SÖ) (5-25) 5,5 (2,33) 5,3 (1,72) 5,6 (2,56) e.s. 
Känslomässig försummelse (KF)  (5-25) 9,0 (4,06) 9,2 (4,27) 8,8 (3,98) e.s. 
Fysisk försummelse (FF) (5-25) 6,8 (2,29) 7,1 (2,48) 6,6 (2,19) e.s. 
Idealisering av familj (IAF) (3-15) 9,9 (3,18) 10,2 (3,15) 9,8 (3,20) e.s. 

SS13      
Nätverk (6-36) 22,3 (5,58) 22,5 (5,82) 22,3 (5,50) e.s. 
Anknytning (0-6) 5,6 (0,87) 5,5 (1,08) 5,7 (0,75) e.s. 

AUDIT (0-40) 6,8 (4,88) 6,0 (3,49) 7,2 (5,39) e.s. 
Alkoholkonsumtion (0-12) 4,1 (2,03) 4,3 (2,07) 3,9 (2,01) e.s. 
Tecken på beroende (0-16) 1,1 (1,81) 0,6 (1,17) 1,3 (2,00) 0,010 
Tecken på skadligt drickande (0-12) 1,7 (2,61) 1,1 (1,93) 2,0 (2,84) 0,048 

HAD      
Ångest (0-21) 6,0 (3,83) 4,7 (2,33) 6,6 (4,24) 0,002 
Depression (0-21) 3,9 (3,12) 4,1 (2,62) 3,7 (3,33) e.s. 

MCSDS – Socialt önskvärda svar (0-33) 14,9 (5,30) 16,2 (6,09) 14,4 (4,83) 0,070 
CD - Social misstro (0-32) 11,2 (5,34) 13,6 (5,59) 10,0 (4,84) <0,001 

 
Det framkommer inte så många signifikanta skillnader mellan könen, men kvinnorna 
uppger att de upplevt mer känslomässiga övergrepp än männen (p < 0,05). Kvinnorna 
i detta urval har också större alkoholproblem än männen, både när det gäller tecken på 
beroende (p = 0,01) och tecken på skadligt drickande (p < 0,05). Detta är ovanligt. 
Även en högre förekomst av ångest noteras bland kvinnorna (p = 0,002), vilket är mer 
förväntat, medan män i högre grad ger uttryck för social misstro och har en viss 
tendens (p = 0,070) att ge mer socialt önskvärda svar. 
 

Minimering och att svara socialt önskvärt  
För att behandla undersyftet i denna undersökning, tas här upp i vilken mån det finns 
indikationer på att svaren i Barndomsupplevelser kan ha präglats av minimering 
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(förnekelse) eller att svara på ett socialt önskvärt sätt. Som tidigare nämnts kan 
extremt positiva skattningar (dvs. maximal poäng, 5) på var och en av de tre 
påståendena: ”När jag växte upp…” ”fanns det inget jag ville ändra på i min familj”, 
”hade jag en perfekt barndom”, ”hade jag den bästa familjen i världen” enligt 
Bernstein och Fink (1998) tolkas som risk för minimering. En alternativ användning 
av dessa tre frågor – med hela deras variation – är att tolka dem som idealisering av 
familjen (IAF) under uppväxten. Skalan (MCSDS) mäter benägenheten att svara på ett 
socialt önskvärt sätt. 
  
Korrelationen (Spearman Rho) (vilket ej visas i någon tabell) mellan 
minimeringsskalan och social önskvärdhet visar på en signifikant (p = 0,01) men 
måttlig korrelation (Spearman = 0,26), och mellan idealisering av familj och social 
önskvärdhet (Spearman = 0,31; p < 0,001). Detta tyder på att det finns positiva 
samband mellan minimering respektive IAF och social önskvärdhet, dvs. det finns en 
risk att de som svarat förnekande eller idealiserat sin familj, även haft benägenheten 
att svara socialt önskvärt. 
 
Korrelationen mellan dessa tre skalor – dvs. minimering utifrån maxvärdena på de tre 
frågorna, IAF med användning av hela variationen i skalan, samt MCSDS – och de 
fem barndomsproblemen visas i Tabell 6. 
 
Tabell: 6 Korrelationer (Spearman Rho) mellan Barndomsupplevelsernas fem delskalor å 
ena sidan och minimering, idealisering av familj och social önskvärdhet å andra sidan. 
 Minimering Idealisering av familj (IAF) Social önskvärdhet (MCSDS) 
KÖ           - 0,52***          - 0,63***     - 0,28*** 
FÖ           - 0.21*          - 0,33***     - 0,17* 
SÖ           - 0,17#          - 0,19*     - 0,09 
KF           - 0,62***          - 0,74***     - 0,17# 
FF           - 0,27**          - 0,49***     - 0,02 
# p < 0,10;  * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
 
Det finns signifikanta negativa samband mellan minimering och fyra av de fem 
barndomsskalorna, särskilt känslomässig försummelse och känslomässiga övergrepp. 
Ännu starkare är dessa samband då hela variationen i IAF används. Då är alla fem 
korrelationerna – även till sexuella övergrepp – signifikanta. De som rapporterar om 
övergrepp och försummelse idealiserar inte sin familj – vilket får ses som ganska 
naturligt. Social önskvärdhet är inte lika starkt korrelerad till barndomsskattningarna, 
men det finns signifikanta negativa samband med känslomässiga övergrepp, fysiska 
övergrepp samt tendens till negativt samband med känslomässig försummelse. 
Sammantaget kan detta innebära att de som tenderar att svara socialt önskvärt i andra 
typer av frågor rapporterar lägre grad av känslomässiga övergrepp, fysiska övergrepp 
och möjligen känslomässig försummelse. Dessa samband innebär en risk för felkälla, 
främst viss underrapportering av problem.  
 

Samband mellan barndomsupplevelser och psykosocial hälsa 
I Tabell 7 redovisas en korrelationsanalys i två steg mellan underskalorna i 
Barndomsupplevelser och indikatorerna för psykosocial hälsa/ohälsa. Överst i tabellen 
visas resultatet av samtliga 133 enkäter. Undre delen av tabellen visar hur sambanden 
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är efter att de 13 enkäter som uppvisat maximal poäng på IAF skalan exkluderats 
(svarat ”mycket ofta sant” på de tre idealiserande frågorna). Därmed bör resultatet 
vara mer pålitligt eftersom eventuella fel som kan sammanhänga med förnekande 
svar, inte längre påverkar korrelationsanalysen.  
 
Tabell 7: De olika barndomsupplevelseskalornas korrelationer (Spearman Rho) med olika 
mått på psykosocial hälsa/ohälsa. 

 Nätverk Anknyt- 
ning 

AUDIT Alkohol 
konsum-  

tion 

Tecken 
på 

beroende 

Skadligt 
drick- 
ande 

Ångest       De- 
   pression 

Social 
misstro 

Alla tillgängliga enkäter ingår i analysen (n = 132-133)      
KÖ - 0,15# - 0,26**   0,09 - 0,18*   0,11   0,18*   0,30***     0,23*   0,06 
FÖ - 0,17* - 0,21*   0,07 - 0,08   0,08   0,17#   0,19*     0,05   0,07 
SÖ - 0,24** - 0,06   0,03 - 0,12   0,09   0,14   0,30***     0,28***   0,08 
KF  - 0,30*** - 0,42*** - 0,05 - 0,15#   0,05   0,07   0,19*     0,29***   0,12 
FF - 0,09 - 0,27***   0,02 - 0,07   0,06   0,12   0,08     0,10   0,02 
IAF   0,22*   0,27**   0,04   0,19* - 0,04 - 0,17 - 0,30***   - 0,23** - 0,07 
Enkäter med tre extremvärden i minimering har exkluderats (n =119-120)    
KÖ - 0,05 - 0,21*   0,01 - 0,17#   0,09   0,16#   0,27**     0,20* - 0,03 
FÖ - 0,13 - 0,18#   0,08 - 0,07   0,08   0,16#   0,16#     0,03   0,04 
SÖ - 0,23* - 0,04   0,04 - 0,12   0,09   0,14   0,30***     0,29***   0,06 
KF - 0,23* - 0,41*** - 0,07 - 0,15   0,02   0,04   0,13     0,27**   0,05 
FF - 0,12 - 0,28**   0,02 - 0,11   0,05   0,16#   0,13     0,17#   0,03 
IAF   0,11   0,21*   0,05   0,19* - 0,01 - 0,15 - 0,24**   - 0,20*   0,04 

# p < 0,10;  * p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 
  
 
Resultaten visar att det finns signifikanta korrelationer, eller tendenser (p < 0,10) som 
närmar sig signifikans, mellan olika delskalor av Barndomsupplevelser å ena sidan, 
och olika aspekter av psykosocial hälsa/ohälsa å andra sidan. Främst är det 
indikatorerna för nätverk, anknytning, ångest och depression som korrelerar mest med 
barndomens övergrepp och försummelse, medan övriga endast svagt eller inte 
uppvisar styrkta samband. Då de enkäter tagits bort (13 st.) där man enligt Bernstein 
och Fink (1998) inte kan utesluta att svaren präglas av minimering, har sambanden 
visserligen försvagats något men mönstren finns i huvudsak kvar. Noterbart är att IAF 
har ett samband (visserligen svagt) med stor och/eller ofta förekommande 
alkoholkonsumtion. 
 

Multivariata analyser 
För att försöka undersöka den unika inverkan som var och en av de negativa 
barndomsupplevelserna kan ha på olika aspekter av psykosocial hälsa/ohälsa kommer 
multivariata regressionsmodeller att prövas för var och en av de skalor som handlar 
om psykosocial hälsa/ohälsa, och där det tycks finnas signifikanta korrelationer till 
Barndomsupplevelser i Tabell 7. Indikatorerna för psykosocial hälsa/ohälsa fungerar 
som beroende variabler i respektive modell, medan de olika underskalorna i 
Barndomsupplevelser samt ålder och kön prövas som oberoende (förklarande) 
variabler. Dessutom kommer faktorn socialt önskvärda svar, att tas med som en 
kontrollskala. Fortfarande kommer de 13 (9,7 %) enkäter som präglats av minimering 
att uteslutas från analyserna. Därmed bör ev. fel som sammanhänger med minimering 
eller socialt önskvärda svar inte påverka analysen.  
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Modellerna har analyserats stegvis framåt, så att en förklarande variabel i taget tas in i 
modellen under förutsättning att den på ett signifikant sätt (p < 0,05) bidrar till att 
förklara den beroende variabeln. Var och en av nedan följande modeller visar dels 
regressionskoefficienten (B) och standardfelet för denna (mått på osäkerheten i 
skattningen). Eftersom en del modeller har fler förklarande variabler med olika 
skallängd, anges även den standardiserade regressionskoefficienten (Beta), det vill 
säga sedan hänsyn tagits till skalans längd. (B) anger hur den beroende variabeln (y) 
förändras i riktning och styrka, då den förklarande variabeln (x) förändras med en (1) 
enhet. Beta däremot kan användas för att jämföra olika förklarande variablers inbördes 
styrka. För signifikansprövning används t-värdet som ligger till grund för ett p-värde 
vilket i sin tur visar sannolikheten att den förklarande variabeln inte skulle påverka 
den beroende variabeln. Varje modell innehåller även en konstant som dock bara 
används om man ska räkna ut det predicerade värdet på (y) utifrån de olika 
förklarande variablerna. I denna analysmodell ges även ett R2-värde, vilket indikerar 
modellens förklaringsförmåga som andel av variationen i den beroende variabeln.  
 
 
Finns samband mellan barndomsupplevelser och nätverkets storlek? 
 
I nedanstående tabell visas den faktor under uppväxten som bidrar till att förklara 
tillgången till nätverk.  
 
Tabell 8: Multivariat linjär regression (stegvis forward) av faktorer som kan bidra till 
förklaring av nätverkets storlek (R2 = 0,08; p = 0,002). 

  B Std. fel Beta t p 
Konstant     25,20          1,17         21,6       <0,001 
KF      - 0,36          0,11        - 0,28        - 3,1         0,002 

 
Tabellen visar att faktorn känslomässig försummelse signifikant tycks påverka 
nätverkets storlek i negativ riktning. Ju mer känslomässigt försummad man var som 
barn, desto mindre nätverk har man nu som vuxen. Modellen är signifikant (p = 
0,002), men förklarar endast åtta procent av variationen i nätverket (R2 = 0,08).  
 
 
Finns samband mellan barndomsupplevelser och tillgång till anknytning? 
 
Tabell 9 visar vilken av barndomsupplevelserna som kan förklara anknytning, dvs. 
tillgång till en närstående och/eller förtroendefull person. 
  
Tabell 9: Multivariat linjär regression (stegvis forward) av faktorer som kan bidra till 
förklaring av anknytning (R2 = 0,29; p < 0,001). 
 B Std. Fel Beta t p 
Konstant        6,73          0,18            37,7        <0,001 
KF      - 0,12          0,02         - 0,54         - 6,9        <0,001 

 
Resultatet av modellen visar att det även i detta fall är känslomässig försummelse som 
är den förklarande variabeln. Tillgång till en ”nära” relation minskar följaktligen för 
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dem som erfarit känslomässig försummelse under uppväxten. Modellen är signifikant 
(p < 0,001), och förklarar 29 procent av variationen i anknytningen (R2 = 0,29). Det 
tycks alltså vara en påtaglig faktor för försämrad anknytning 
 
 
Finns samband mellan barndomsupplevelser och alkoholproblem totalt? 
 
Denna tabell visar de förklarande variabler som signifikant bidrar till att förklara 
alkoholproblem totalt sett i denna studie.  
 
Tabell 10: Multivariat linjär regression (stegvis forward) av faktorer som kan bidra till 
förklaring av alkoholproblem enligt AUDIT´s totalpoäng (R2 = 0,22; p < 0,001). 
 B Std. fel Beta t p 
Konstant         6,59           2,18             3,0         0,003 
SÖ         0,69           0,17          0,34            4,0       <0,001 
Ålder        -0,25           0,06         -0,35           -4,1       <0,001 
Kön         1,93           0,90          0,17            2,1          0,03 

 
Här är det tre olika faktorer som signifikant bidrar till att förklara alkoholproblemen 
totalt. Sammantaget utvisar resultaten att det är yngre kvinnor och de som upplevt 
sexuella övergrepp, som ligger i farozonen gällande alkoholproblem. Modellen är 
signifikant (p < 0,001), och förklarar 22 procent av variationen i alkoholproblem totalt 
(R2 = 0,22). Sexuella övergrepp är därmed en riskfaktor för alkoholproblem. 
 
 
Finns samband mellan barndomsupplevelser och alkoholkonsumtionens nivå? 
 
För att titta på vad som kan bidra till stor och/eller ofta förekommande 
alkoholkonsumtion, visas resultatet här i Tabell 11. 
 
Tabell 11: Multivariat linjär regression (stegvis forward) av faktorer som kan bidra till 
förklaring av alkoholkonsumtionens nivå (R2 = 0,12; p < 0,001). 
 B Std. fel Beta t p 
Konstant         6,75           0,71             9,5        <0,001 
Ålder        -0,10           0,02          -0,35           -4,0        <0,001 

 
Slutsatsen enligt denna tabell, är att det är yngre som dricker mycket och/eller ofta. 
Modellen är signifikant (p < 0,001), och förklarar 12 procent av variationen i 
alkoholkonsumtionens nivå (R2 = 0,12). Däremot tycks ingen av 
barndomsupplevelserna spela någon roll för själva alkoholkonsumtionens nivå. 
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Finns samband mellan barndomsupplevelser och antal beroendeindikationer? 
 
Nedanstående tabell visar de faktorer som signifikant bidrar till ett samband med 
tecken på alkoholberoende. 
 
Tabell 12: Multivariat linjär regression (stegvis forward) av faktorer som kan bidra till 
förklaring av antal beroendeindikationer (R2 = 0,18; p < 0,001). 
 B Std. fel Beta t p 
Konstant        -0,38           0,82            -0,4          0,64 
SÖ         0,24           0,06          0,33           3,8       <0,001 
Kön         0,91           0,34          0,23           2,7         0,008 
Ålder        -0,05           0,02         -0,20          -2,3          0,02 

 
Här framträder liknande bild som i alkoholproblem totalt, nämligen att det 
företrädelsevis är unga kvinnor och de som varit utsatta för sexuella övergrepp som 
indikerar tecken på beroende. Modellen är signifikant (p < 0,001), och förklarar 18 
procent av variationen i antal beroendeindikationer (R2 = 0,18). De som upplevt 
sexuella övergrepp tycks alltså löpa större risk att dricka på ett sätt som leder till 
beroende. 
 
 
Finns samband mellan barndomsupplevelser och antal indikationer på skadligt 
drickande? 
 
För att titta på vad som kan bidra till tecken på skadligt drickande, visas i Tabell 13 de 
förklarande variablerna. 
 
Tabell 13: Multivariat linjär regression (stegvis forward) av faktorer som kan bidra till 
förklaring av antal indikationer på skadligt drickande (R2 = 0,18; p < 0,001). 

 B Std. fel Beta t p 
Konstant         0,78           1,02              0,7          0,44 
SÖ         0,25           0,09          0,22            2,6          0,01 
Social 
önskvärdhet       - 0,12           0,04         - 0,24          - 2,8         0,005 

FÖ         0,24           0,10          0,20            2,3          0,02 
 
Tabellen visar att tre faktorer bidrar till indikationer på skadligt drickande. De som 
erfarit fysiska övergrepp och/eller sexuella övergrepp verkar ha större risk att ha ett 
skadligt dryckesmönster i vuxen ålder. Kontrollfaktorn social önskvärdhet har ett 
negativt samband med indikatorer på skadligt drickande. Det innebär att tendensen att 
svara socialt önskvärt kan medföra att man i mindre grad tillstår skadligt drickande. 
Men de två andra faktorerna, fysiska och sexuella övergrepp, har egna självständiga 
samband med skadligt drickande. Att införa en kontrollfaktor i den multivariata 
modellen innebär att den inte tillåts snedvrida resultatet. Modellen är signifikant (p < 
0,001), och förklarar 18 procent av variationen i indikationer på skadligt drickande (R2 
= 0,18). De som har utsatts för fysiska eller sexuella övergrepp tenderar alltså att 
dricka på ett mer skadligt sätt. 
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Finns samband mellan barndomsupplevelser och grad av ångest? 
 
Tabell 14 visar den faktor som på ett signifikant sätt bidrar till ökade ångestsymtom. 
 
Tabell 14: Multivariat linjär regression (stegvis forward) av faktorer som kan bidra till 
förklaring av grad av ångest enligt HAD (R2 = 0,18; p < 0,001). 

 B Std. fel Beta t p 
Konstant         8,45           1,31             6,4       <0,001 
Social 
önskvärdhet        -0,26           0,06         -0,35          -4,1       <0,001 

KÖ         0,18           0,09          0,18           2,1          0,03 
 
Även när det gäller ångest har benägenheten att svara socialt önskvärt en inverkan. 
Men dessutom har känslomässiga övergrepp en självständig signifikant inverkan på 
hur respondenterna skattar sin ångest. De som redovisar högre grad av ångest, uppger 
att de har erfarit mer känslomässiga övergrepp som barn. Modellen är signifikant (p < 
0,001), och förklarar 18 procent av variationen i grad av ångest (R2 = 0,18). De som 
har utsatts för känslomässiga övergrepp löper mer risk för ångestsymtom. 
 
 
Finns samband mellan barndomsupplevelser och grad av depression? 
 
Nedanstående tabell visar den faktor som förklarar graden av ökade 
depressionssymtom. 
 
Tabell 15: Multivariat linjär regression (stegvis forward) av faktorer som kan bidra till 
förklaring av grad av depression enligt HAD (R2 = 0,10; p < 0,001). 

 B Std. fel Beta t p 
Konstant         1,60           0,70             2,2          0,02 
KF         0,25           0,07           0,32           3,6       <0,001 

 
Modellen visar att de som uppger högre grad av depression, har upplevt mer 
känslomässig försummelse under uppväxten. Modellen är signifikant (p < 0,001), men 
förklarar endast tio procent av variationen i grad av depression (R2 = 0,10). De som 
har försummats känslomässigt löper större risk för depressiva symptom. 
 
 
Finns samband mellan barndomsupplevelser och grad av social misstro? 
 
I Tabell 16 visas de variabler som signifikant bidrar till en ökad grad av social misstro 
mot människor i allmänhet. 
 
Tabell 16: Multivariat linjär regression (stegvis forward) av faktorer som kan bidra till 
förklaring av grad av social misstro enligt CD (R2 = 0,19, p < 0,001). 
 B Std. fel Beta t p 
Konstant       22,86           2,26            10,0       <0,001 
Kön       -3,91           0,97         -0,34          -4,0       <0,001 
Ålder       -0,17           0,06         -0,22          -2,6         0,008 

 



 22 

Resultatet visar att det företrädelsevis är yngre män som misstror sina medmänniskor. 
Modellen är signifikant (p< 0,001), och förklarar 19 procent av variationen i grad av 
social misstro (R2 = 0,19). Däremot påvisas inga samband mellan 
barndomsupplevelser och social misstro. 
 

Sammanfattning av resultaten 
I denna studie består undersökningspopulationen av 68 procent kvinnor och 
deltagarnas medelålder är drygt 27 år. De olika underskalorna i Barndomsupplevelser 
korrelerar med varandra på en signifikant nivå vilket innebär att de som varit utsatta 
för en typ av övergrepp/försummelse även varit utsatta för andra typer. Ju större 
problem de haft, desto mindre idealiserar de sin familj. I denna icke-kliniska 
population visade det sig att tolv procent hade upplevt svåraste problemnivån på minst 
en underskala. Erfarenheterna av känslomässig och fysisk försummelse samt 
känslomässiga övergrepp kan ha varit de svåraste problemen. Det framkom en del 
könsskillnader i upplevelserna av barndomsproblem och psykosocial hälsa/ohälsa i 
vuxen ålder, där kvinnorna uppgav att de upplevt mer känslomässiga övergrepp än 
männen, men även att de hade mer tecken på beroende och skadligt alkoholdrickande 
samt ångest. Männen å andra sidan angav i högre grad uttryck för social misstro och 
hade en viss tendens att ge mer socialt önskvärda svar. När det gäller frågan om 
svaren i Barndomsupplevelser präglats av minimering, visade det sig att 13 (9,7 %) av 
formulären fick uteslutas på grund av risk för detta fenomen. Minimeringsskalan 
korrelerade signifikant med fyra av problemskalorna, vilket inneburit en risk för 
underrapportering. I sökandet efter samband mellan barndomsupplevelserna och 
indikatorerna på psykosocial hälsa/ohälsa, exkluderades de 13 enkäter som präglats av 
minimering för att få fram så pålitliga resultat som möjligt, dvs. dessa riskabla enkäter 
skulle inte kunna snedvrida analyserna om samband. Införandet av kontrollskalan 
socialt önskvärda svar i de multivariata modellerna gjordes för att kontrollera för deras 
inverkan på respektive beroende variabel. Därmed kan denna felkälla inte heller störa 
analyserna.  
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Studiens huvudfynd, sambanden mellan negativa barndomsupplevelser och 
psykosocial ohälsa framgår av Figur 1. 
 

 
 
Figur 1: Sammanfattning av studiens resultat, efter kontroll för minimering och benägenhet 
att svara socialt önskvärt. De samband som visats framgår av pilarna med Beta-värden i 
respektive analys som mått på styrkan. Faktorer för vilka samband ej visats anges också. 
 
Figuren visar att de hälsofaktorer som barndomsproblemskalorna korrelerade mest 
med var indikatorerna för nätverk, anknytning, ångest och depression, där 
känslomässig försummelse och känslomässiga övergrepp framstod som de starkaste 
förklarande faktorerna. Sexuella och fysiska övergrepp fanns med som förklarande 
variabel i samband med underskalorna beroendeindikationer och tecken på skadligt 
drickande.  
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Diskussion 
 
Föreliggande studie har undersökt samband mellan barndomsupplevelsefaktorerna 
känslomässiga, fysiska och sexuella övergrepp, känslomässig och fysisk försummelse 
samt idealisering av familj å ena sidan, och indikatorerna på psykosocial hälsa/ohälsa i 
vuxen ålder såsom tillgång till nätverk och anknytning, alkoholproblem totalt, 
alkoholkonsumtion, tecken på beroende och skadligt drickande, ångest, depression 
och social misstro å andra sidan. Vidare har kontrollerats om systematiska 
valideringsproblem förekommer, i form av psykologiskt förnekande eller socialt 
önskvärda svar. Motivet för detta är att upplevelser från barndomen är retrospektiva 
konstruktioner och att benägenhet att minimera eller att ge socialt önskvärda svar kan 
störa sambanden mellan barndomsupplevelserna och indikatorerna för psykosocial 
hälsa/ohälsa. Syftet med uppsatsen kan därmed anses ha infriats, och samband har i 
flera fall påvisats. Att inga samband mellan fysisk försummelse och psykosocial hälsa 
framträtt, kan bero på att skalan fysisk försummelse har svagare psykometriska 
egenskaper. Den har inte visat sig hänga ihop som en enda dimension (dålig 
homogenitet) och inte heller kunnat uppvisa god reliabilitet dvs. precisionen har varit 
låg.  
 
Gällande undersyftet framkom det att svaren i 13 (9,7 %) av enkäterna framstod på ett 
sätt som visar risk för minimering. Sedan dessa enkäter uteslutits, har de efterföljande 
korrelations- och regressionsanalyserna kunnat visa mer pålitliga resultat. Faktorn 
benägenhet att svara på ett socialt önskvärt sätt fanns med som kontrollfaktor i 
analyserna, och gav utslag i några modeller. Denna faktors inflytande är alltså inte 
obetydligt, men att den kontrollerats i de multivariata analysmodellerna innebär att 
övriga faktorers betydelse har rensats från denna felkälla.  
 
Ett fynd som går lite vid sidan av huvudfrågan i denna studie är att variabeln 
idealisering av familj, korrelerar (svagt) med stor och/eller ofta förekommande 
alkoholkonsumtion. Det som förklarar en ökad alkoholkonsumtionsnivå i denna 
undersökning, är endast lägre ålder och inte någon traumatisk upplevelse. Detta skulle 
kunna tyda på att många av dem som konsumerar större mängd alkohol finns bland 
dem som har positiva barndomserfarenheter. Det kan troligen hänga samman med det 
som även Socialstyrelsen (2001) har visat, nämligen att det företrädelsevis är i 
åldersgruppen unga (16-29 år) som man återfinner en stor skara högkonsumenter av 
alkohol. Rimligen handlar det om yngre studenter som nyligen har lämnat 
föräldrahemmet och för första gången bor själva, och som då tar tillfället i akt och 
passar på att festa mycket och ofta. Deras dryckesmönster har ingen koppling till 
negativa barndomsupplevelser och de har inte (ännu) utvecklat tecken på vare sig 
beroende eller skadligt drickande.  
 
Den förväntade korrelationen mellan övergrepp och försummelse å ena sidan och stor 
alkoholkonsumtion å andra sidan framträdde inte här. Detta samband har däremot 
beskrivits i tidigare undersökningar. Till exempel beskriver Medrano m.fl. (2002) att 
de flesta typer av övergrepp under barndomen har klara samband med hög konsumtion 
av alkohol i vuxen ålder. Det kan vara värt att påpeka att medelåldern i denna studie 
var relativt låg (25,5 år) dvs. 10 år yngre än medelåldern i Medranos studie (35,9 år). 
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Däremot bekräftas sambandet mellan fysiska/sexuella övergrepp och 
beroende/skadliga indikationer på alkoholdrickande i denna studie liksom i tidigare 
forskning. I denna studie visas att sexuella övergrepp är en bidragande faktor för 
indikationer på både beroende och skadligt drickande och att fysiska övergrepp bidrar 
till skadligt drickande. Horwitz m.fl. (2001) visar att framför allt fysiska och sexuella 
övergrepp på flickor visar klara samband med allmänna alkoholproblem hos dem i 
vuxen ålder  
 
Ett ovanligt fynd i denna studie var att kvinnor hade mer indikationer än män gällande 
tecken på beroende och skadligt drickande trots att män hade något högre 
konsumtionsnivå (ej signifikant skillnad). En bidragande förklaring till detta är att 
flera kvinnor uppgav att de haft tecken på beroende och skadligt drickande tidigare i 
livet men inte längre intog någon alkohol över huvud taget. Det kan alltså röra sig om 
kvinnliga deltagare som har tagit itu med tidigare missbruk. 
 
Indikatorerna för nätverk, anknytning, ångest och depression hade starkast samband 
med de olika typerna av barndomsupplevelser, och för dessa är det känslomässig 
försummelse och känslomässiga övergrepp som framträder som förklarande faktor. 
Resultaten visar även att de som erfarit känslomässig försummelse även i stor 
utsträckning varit utsatta för känslomässiga övergrepp. Dessa två begrepp har tidigare 
sällan förekommit i undersökningar, men har sedan 1990-talet studerats mer och anses 
nu vara den största orsaken till psykosocial ohälsa i vuxen ålder (Kent & Waller, 
1998). Spertus m.fl. (2003) har i en studie påvisat att just känslomässiga övergrepp 
och känslomässig försummelse är starka förklarande faktorer för mindre tillgång till 
nätverk och anknytning och för ökade symtom gällande ångest och depression, vilket 
stämmer väl överens med resultaten i föreliggande studie.  
 
Denna undersökning visar även att det var ungefär 41 procent som uppgav att de inte 
eller nästan inte upplevt någon av de olika traumatiska barndomsupplevelserna, vilket 
kan anses vara en normal andel i en icke-klinisk population jämfört med tidigare 
forskning. Spertus m.fl. (2003) undersökte en icke-klinisk population på 205 
individer, där det visade sig att knappt 40 procent aldrig eller nästan aldrig varit 
utsatta inom något problemområde. I samma studie var det c:a 16 procent som erfarit 
någon form av svåra upplevelser oavsett område, vilket kan jämföras med tolv procent 
i denna studie. Bernstein och Fink (1998) kom i en icke-klinisk population, bestående 
av 1 225 kvinnor, fram till att c:a 45 procent hade upplevt inga eller ringa problem och 
ungefär tio procent hade erfarit någon form av svåra problem under uppväxten. 
 
Betydelsen av fynden i denna studie är att känslomässiga övergrepp och känslomässig 
försummelse framstår som starka förklarande faktorer när det gäller grad av ångest, 
depression, mindre socialt nätverk och mindre grad av anknytning. Detta bör ses i 
relation till tidigare forskning, där fysiska och sexuella övergrepp varit de mest 
undersökta och förklarande faktorerna. Samtidigt bekräftas att sexuella och fysiska 
övergrepp är relaterade till indikationer på beroende och skadligt alkoholdrickande. 
Förhoppningen är att föreliggande studie ska vara ett bidrag till teoriutvecklingen om 
hur traumatiska barndomsupplevelser påverkar den psykosociala hälsan i vuxen ålder. 
Konklusionen i denna uppsats är att det finns intressanta samband mellan flertalet 
traumatiska barndomsupplevelser å ena sidan, och indikationer på varierande 
hälso/ohälsotillstånd i vuxen ålder å andra sidan.  
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Bilaga 1. – Barndomsupplevelser 
 (Kortversion 28 frågor)”Childhood Trauma Questionaire, CTQ”, Copyright 1998, David P Bernstein och Laura Fink samt 
Psychological Corporation, Hartcourt Brace & Company. I svensk översättning av Arne Gerdner, Institutionen för Socialt 
Arbete, Mittuniversitet, Östersund. Instruktioner: Dessa frågor handlar om Dina erfarenheter från Din uppväxttid som barn 
och tonåring. Undersökningen är anonym men fyll i det utbildningsprogram du läser samt ålder och kön. Ringa in de 
alternativ som bäst beskriver hur Du upplevt det. Även om en del av frågorna är av personlig natur ber vi Dig att svara så 
ärligt du kan. Med begreppet ”familj” avses den grupp av människor som levde nära Dig under Din uppväxt oavsett 
blodsband. 

 

Utbilningsprogram: …………………………………………………………           Ålder:…… år        Kön:  M / Kv 

 
När jag växte upp… 

Aldrig 
sant 

Knappast 
sant 

Ibland 
sant 

Ofta sant Mycket 
ofta sant 

1.. fick jag inte tillräckligt att äta  1 2 3 4 5 
2.. visste jag att det fanns någon som skyddade mig och tog hand om mig  

1 2 3 4 5 

3.. brukade någon i min familj kalla mig  ”dum, lat, eller ful”  1 2 3 4 5 
4.. var mina föräldrar så påverkade av alkohol eller droger att familjen blev 

lidande  1 2 3 4 5 

5.. fanns det någon i min familj som fick mig att känna mig viktig och speciell  
1 2 3 4 5 

6.. var jag tvungen att ha smutsiga kläder  1 2 3 4 5 

7.. kände jag mig älskad  1 2 3 4 5 

8.. trodde jag att mina föräldrar önskade att jag aldrig blivit född  1 2 3 4 5 
9.. blev jag slagen så hårt av någon i familjen, att jag måste komma till läkare 

eller sjukhus 1 2 3 4 5 

10.. fanns det inget jag ville ändra på i min familj  1 2 3 4 5 
11.. slog någon i familjen mig så hårt att jag fick märken eller svullnader  

1 2 3 4 5 
12.. blev jag bestraffad med svångrem, rep, käpp eller annat föremål  

1 2 3 4 5 

13.. brydde sig medlemmarna i min familj om varandra  1 2 3 4 5 

14.. sa medlemmarna i familjen sårande och kränkande saker till mig  1 2 3 4 5 

15.. tror jag att jag blev utsatt för fysiskt övergrepp  1 2 3 4 5 

16.. hade jag en perfekt barndom  1 2 3 4 5 
17.. blev jag slagen så hårt att det uppmärksammades av andra (t.ex. granne, 

läkare, lärare)  1 2 3 4 5 

18.. kände jag att någon i min familj hatade mig  1 2 3 4 5 

19.. kände medlemmarna i min familj att de stod varandra nära  1 2 3 4 5 

20.. försökte någon röra mig sexuellt eller få mig att röra dem sexuellt  1 2 3 4 5 
21.. hotade någon att skada mig eller ljuga om mig såvida jag inte utförde 

sexuella aktiviteter med dem  1 2 3 4 5 

22.. hade jag den bästa familjen i världen  1 2 3 4 5 

23.. försökte någon få mig att titta på eller utföra sexuella aktiviteter  1 2 3 4 5 

24.. blev jag sexuellt antastad 1 2 3 4 5 

25.. blev jag troligen känslomässigt utnyttjad  1 2 3 4 5 

26.. fanns det någon som tog mig till läkare om jag behövde det. 1 2 3 4 5 

27.. blev jag troligen sexuellt utnyttjad  1 2 3 4 5 

28.. var min familj en källa till styrka och stöd 1 2 3 4 5 
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              Bilaga 2. – SS-13 
 
Här är några frågor om dina relationer till ditt nätverk. Kryssa för det svarsalternativ som 
bäst svarar mot din situation 
 
SS13  

 
 
 
 
Fyll inte i 
här 

1. Hur många människor känner Du och har kontakt med, som har samma intresse som Du? 

Ingen �    1 – 2 �      3 – 5 �      6 – 10 �      11 – 15 �      Mer än 15 � 

 
[__] 

 
2. Hur många människor, som Du känner, träffar Du eller samtalar med under en vanlig vecka? (Räkna 
inte med människor som Du träffar tillfälligtvis och som Du knappast kommer att återse, t.ex. patienter). 

Ingen �    1 – 2 �      3 – 5 �      6 – 10 �      11 – 15 �      Mer än 15 � 

 
 
[__] 

 
3. Hur många vänner har Du som kan komma hem till Dig när som helst och känna sig hemma? (De skulle 
inte bry sig om, om det var ostädat eller om Du höll på att äta. Nära släktingar ska inte räknas med). 

           Ingen �    1 – 2 �      3 – 5 �      6 – 10 �      11 – 15 �      Mer än 15 � 

 
 
[__] 

 
4. Hur många finns det, i Din familj och bland Dina vänner, som Du kan tala öppet med utan att behöva 
tänka Dig för? 

Ingen �    1 – 2 �      3 – 5 �      6 – 10 �      11 – 15 �      Mer än 15 � 

 
[__] 

 

5. Finns det någon särskild person som du känner att Du verkligen kan få stöd av? 

Ja �       Ja, men jag behöver det inte �       Nej � 

 
[__] 

 
6. Finns det någon särskild person som Du tror känner sig stå väldigt nära Dig? 

Ja �    Är inte säker �     Nej � 

 
[__] 

 
7. Har Du någon särskild person som Du kan dela Dina känslor med när Du känner dig lycklig? Någon 
som skulle känna sig lycklig bara för att du är det? 

Ja �    Nej � 

 
[__] 

 
8. Har Du någon Du kan dela Dina innersta känslor med och anförtro Dig åt? 

Ja �    Nej � 

 
[__] 

 
9. Händer det att någon håller om Dig till tröst eller stöd? 

Ja �    Nej � 

 
[__] 

 
10. Tror Du att de där hemma eller några andra verkligen uppskattar vad Du gör för dem? 

Ja �    Inte tillräckligt �    Inte alls � 

 
[__] 

 
11. Hur många människor i Din omgivning finns det som Du lätt kan be om saker? (T.ex. människor som 
Du känner så väl att Du kan låna verktyg eller köksgrejor). 

Ingen �    1 – 2 �      3 – 5 �      6 – 10 �      11 – 15 �      Mer än 15 � 

 
[__] 

 
12. Bortsett från dem där hemma finns det någon som Du kan vända Dig till om Du är i svårigheter? 
(Någon som Du lätt kan träffa och som Du litar på och kan få verklig hjälp). 

Ja �    Nej � 

 
[__] 

 
13. Hur många sådana människor har Du? 

Ingen �    1 – 2 �      3 – 5 �      6 – 10 �      11 – 15 �      Mer än 15 � 

 
[__] 
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 Bilaga 3. – AUDIT 
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Bilaga 4. – HAD 
Här följer några frågor om hur du känt dig under den senaste veckan. Sätt kryss i rutan till vänster 
om det svar som kommer närmast hur du känt dig. Kryssa bara i en ruta för varje påstående. 

HAD Fyll inte i här 

1. Jag känner mig spänd eller ”uppskruvad”  � För det mesta         
� Ofta        
� Då och då        
� Inte alls          

 
[__] 

 

2.  Jag uppskattar fortfarande samma saker som förut  � Precis lika mycket         
� Inte riktigt lika mycket        
� Bara lite        
� Nästan inte alls         

 
[__] 

 

3. Jag känner mig rädd, som om något förfärligt håller på att hända � För det mesta         
� Ofta        
� Då och då        
� Inte alls 

 
[__] 

 

4. Jag kan skratta och se saker från den humoristiska sidan  � Lika mycket som jag alltid har kunnat 
� Inte riktigt lika mycket som förut        
� Absolut inte så mycket som förut 
� Inte alls 

 
[__] 

 

5. Oroande tankar kommer för mig � Mycket ofta 
� Ofta        
� Då och då 
� Någon enstaka gång  

 
[__] 

 

6. Jag känner mig glad � Inte alls 
� Inte så ofta        
� Ibland 
� För det mesta  

 
[__] 

 

7. Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd � Absolut 
� Oftast        
� Inte ofta 
� Inte alls  

 
[__] 

 

8. Jag känner mig som om jag gick på ”lågt varv” � Nästan jämt 
� Ofta        
� Ibland 
� Inte alls  

 
[__] 

 

9. Jag känner mig rädd, som om jag har fjärilar i magen � Inte alls 
� Någon gång        
� Rätt ofta 
� Mycket ofta 

 
[__] 

 

10. Jag har tappat intresset för mitt utseende � Helt och hållet 
� Ganska mycket       
� Lite grand 
� Inte alls  

 
[__] 

 

11. Jag känner mig rastlös som om jag måste vara på språng � Väldigt mycket 
� En hel del        
� Inte så mycket 
� Inte alls 

 
[__] 
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                                     Bilaga 5. – MCSDS 
 
 
 
 
 
 
 
Här följer några frågor om hur du är i allmänhet. Ringa in S (sant) om du tycker att 
påståendet gäller dig respektive F (falskt) om det inte gäller dig. 

12.Jag ser fram emot saker och ting med glädje � Lika mycket som jag alltid gjort 
� Något mindre än jag brukade        
� Klart mindre än jag brukade 
� Nästan inte alls  

 
[__] 

 
13. Jag får plötsliga panikkänslor � Mycket ofta 

� Ganska ofta        
� Inte så ofta 
� Inte alls  

 
[__] 

 
14. .Jag kan njuta av en bra bok, eller ett bra radio- eller TV-
program 

� Ofta 
� Ibland        
� Inte så ofta 
� Mycket sällan 

 
[__] 

 

MCSDS.  Sant Falskt 

1. Innan jag röstar undersöker jag noggrant alla kandidaters kvalifikationer. S F 

2. Jag tvekar inte att gå åt sidan för att hjälpa någon som har problem S F 

3. Ibland har jag svårt att fortsätta med mitt arbete om jag inte får uppmuntran S F 

4. Jag har aldrig intensivt ogillat någon person S F 

5. Jag har vid olika tillfällen tvivlat på min förmåga att lyckas i livet S F 

6. Jag känner mig ibland förbittrad när jag inte får min vilja igenom S F 

7. Jag är alltid noggrann med hur jag klär mig S F 

8. Mitt bordskick är lika bra när jag äter hemma som då jag äter ute på en restaurang S F 
9. Om jag kunde komma in på en biograf utan att betala och var säker på att inte bli upptäckt skulle jag troligen 
göra det. 

 
S 

 
F 

10. Vid några tillfällen har jag givit upp mina planer för att jag inte trodde på min förmåga att genomföra dem. S F 
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11. Jag gillar att skvallra lite ibland S F 
12. Det har funnits stunder då jag känt för att opponera mot personer i ansvarig ställning trots att jag visste att de 
hade rätt 

 
S 

 
F 

13. Oberoende av vem jag talar med är jag alltid en god lyssnare S F 

14. Jag minns tillfällen då jag har spelat sjuk för att slippa undan något S F 

15. Det har funnits tillfällen då jag utnyttjade någon S F 

16. Jag är alltid villig att erkänna om jag har gjort ett misstag S F 

17. Jag försöker alltid leva som jag lär S F 

18. Jag har inte särskilt svårt att komma överens med högljudda och avskyvärda personer S F 

19. Jag försöker ibland hämnas hellre än att förlåta och glömma S F 

20. När jag inte vet någonting har jag inget emot att erkänna det S F 

21. Jag är alltid artig, även mot personer som är obehagliga S F 

22. Vid tillfällen har jag verkligen krävt att få igenom min vilja S F 

23. Det har funnits tillfällen då jag kände för att slå sönder saker S F 

24. Jag skulle aldrig kunna låta någon annan straffas för fel som jag har gjort S F 

25. Jag blir aldrig förbittrad då någon begär att jag skall återgälda en tjänst S F 

26. Jag har aldrig provocerats av att människor uttryckt idéer som skiljer sig från mina S F 

27. Jag åker aldrig en längre färd utan att kontrollera fordonets säkerhet S F 

28. Det har funnits gånger då jag har varit ganska avundsjuk på andra personers lycka S F 

29. Jag har praktiskt taget aldrig känt lust att snäsa av någon S F 

30. Jag är ibland irriterad på personer som begär mina tjänster S F 

31. Jag har aldrig känt att jag blivit bestraffad utan anledning S F 

32. Jag tänker ibland att folk som råkat illa ut har fått vad de förtjänat S F 

33. Jag har aldrig medvetet sagt något som sårat andras känslor S F 
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Bilaga 6. – CD 
 
Här är några frågor om vad du tror om människor i allmänhet. Ringa in din grad av 
instämmande från 0 (inte alls) till 4 (helt). 

 
 
 
 

Titta för säkerhets skull igenom så att alla frågor är besvarade. 
Tack för din insats! 

 
 
 
 

CD NEJ! 
Instämmer 

inte alls 

Nej 
Instämmer 
i stort sett 

inte 

?  
Lika 

mycket 
talar för 
som emot 

Ja 
Instämmer 
i stort sett 

JA! 
Instämmer 

helt 

1. Folk bryr sig inte om sina medmänniskor 0 1 2 3 4 

2. Det är säkrast att inte lita på någon  0 1 2 3 4 

3. Jag anser att de flesta helst bara vill skaffa sig 
egna fördelar  

0 1 2 3 4 

4. De flesta människor ogillar innerst inne att 
anstränga sig för andras skull 

0 1 2 3 4 

5. Hellre än att förlora, så använder människor 
ojusta medel för att nå vinster och fördelar 

0 1 2 3 4 

6. Människor är ärliga framför allt därför att de är 
rädda för att avslöjas  

0 1 2 3 4 

7. Jag undrar ofta vilka dolda avsikter den person 
har som visar vänlighet mot mig  

0 1 2 3 4 

8. De flesta människor skaffar sig vänner för att 
kunna ”dra nytta av dem”  

0 1 2 3 4 


