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Sammanfattning 

Under senare år har svenska skolungdomars konsumtion av alkohol minskat medan 

konsumtionen av narkotika har ökat. Syftet med denna studie har varit att ge möjliga 

förklaringar till de skiftande konsumtionstrenderna genom att undersöka betydelsen av 

normalisering och kulturell förändring för svenska skolungdomars konsumtion av 

alkohol och narkotika. Studiens första problemställning undersöker huruvida 

normalisering har betydelse för ungdomars narkotikakonsumtion utifrån teorier om 

normalisering av lättare narkotika genom populärkultur och sociala förändringar i 

samhället. Studiens andra problemställning undersöker huruvida kulturell förändring 

genom etnicitet har betydelse för ungdomars konsumtion av alkohol och narkotika 

utifrån teorier om den kulturella förändring som ökad immigration har fört med sig där 

etnicitet har en påvisad effekt på framförallt alkoholkonsumtion. Genom statistisk 

analys av Stockholmsenkäten 2008 har studiens två problemställningar besvarats. 

Stockholmsenkäten är en totalundersökning bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 

i Stockholms stad. Studiens resultat visar flera tecken på att lättare narkotikakonsumtion 

i det undersökta materialet är normaliserat mätt i grad av social integrering. Tyngre 

narkotikakonsumtion uppvisar dock inga tecken på normalisering. Vidare visar studiens 

resultat att etnicitet i stor utsträckning påverkar grad av alkoholkonsumtion. Etnicitet 

har dock ingen effekt på narkotikakonsumtion.  
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Inledning 

Under senare år har svenska skolungdomars alkoholkonsumtion minskat medan 

konsumtionen av narkotika har ökat (CAN 2010a, CAN 2010b). Denna utveckling är 

intressant då flera forskare menar att en normalisering av narkotika har skett i samhället samt 

att ökad immigration har lett till en kulturell förändring av ungdomars alkoholkonsumtion 

(Parker 2005, Blackman 2004, Amundsen 2005, Rødner Sznitman 2007, Axelsson Sohlberg 

2008, Vedøy & Amundsen 2008). Vad har då normalisering och kulturell förändring för 

betydelse för svenska skolungdomars konsumtion av alkohol och narkotika? 

Sverige har internationellt sett en mycket restriktiv hållning till både alkohol och narkotika 

vilket har gett avtryck i relativt sett låga konsumtionsnivåer. Trots låg totalkonsumtion har 

Sverige dock en hög berusningsfrekvens jämfört med andra EU-länder. Under början av 

2000-talet nådde alkoholkonsumtionen i Sverige en historiskt sett hög nivå vilket till stor del 

kan förklaras av ökad privatimport. Alkoholkonsumtionen har dock sedan år 2004 minskat 

med över 10 % vilket pekar på en nedåtgående trend (CAN 2010b:17ff). Bland svenska 

skolungdomar har en liknande utveckling skett där både totalkonsumtion och 

intensivkonsumtion av alkohol har minskat sedan toppåren under 1990-talets slut vilket visar 

på en nedåtgående trend också för denna grupp. Även andelen skolungdomar som konsumerar 

alkohol har sedan år 2000 minskat och är idag den lägsta sedan mätningarna började på 1970-

talet (CAN 2010a). Vad gäller narkotika är svenska skolungdomars konsumtion låg i 

förhållande till andra EU-länder (Hibell m.fl. 2009). Trenden för narkotikakonsumtionen är 

dock den motsatta jämfört med alkoholkonsumtionen. Andelen svenska skolungdomar som 

har provat narkotika fördubblades under 1990-talet och har idag efter en mindre nedgång 

under mitten av 2000-talet åter ökat. Narkotikakonsumtionen uppvisar således i kontrast till 

alkoholkonsumtionen en uppåtgående trend (CAN 2010b). 

Olika trender för alkohol- och narkotikakonsumtion bland svenska skolungdomar går i 

kontrast mot dominerande sociologiska teorier som ofta bygger på att utvecklingen för dessa 

går åt samma håll samt att de oftast genereras av liknande faktorer (Parker m.fl. 2005). Genus, 

socioekonomiska förhållanden, nätverk, subkulturer och identitetsskapande är vanliga 

förklaringsmodeller som argumenterar för att exempelvis ungdomar med svaga personliga 

nätverk har en förhöjd risk för såväl omfattande alkoholkonsumtion som narkotikakonsumtion 

(Lilja & Larsson 2003, Sato 2004, Barret & Turner 2006, Ennett m.fl. 2006, Billinger & 
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Hübner 2009, Koser 2009, Fields 2010). Senare års utveckling i Sverige indikerar dock att det 

finns faktorer som skiljer utvecklingen av alkohol- och narkotikakonsumtionen åt samt att 

delvis nya förklaringsmodeller behövs. Denna uppsats ämnar undersöka dessa skillnader 

utifrån teorier om normalisering av narkotikakonsumtion och kulturella förändringar gällande 

alkohol- och narkotikakonsumtion. 

Genom populärkultur och sociala förändringar i samhället håller narkotika enligt flera 

forskare på att bli ett normaliserat inslag i vår vardag (Blackman 2004, Parker m.fl. 2005, 

Rødner Sznitman 2007). Nya bilder av narkotikakonsumtion förknippade med kända 

samhällsprofiler och ekonomisk och social status förmedlas genom populärkultur och 

medierapportering. Detta skapar nya positiva bilder av socialt integrerade 

narkotikakonsumenter i kontrast till gamla bilder av socialt utslagna narkotikamissbrukare. 

Narkotika har på så sätt blivit en del av vår vardagsmedvetenhet och det har idag blivit 

möjligt att konstruera positiva socialt integrerade narkotikabrukaridentiteter (Rødner 

Sznitman 2007). Något som vidare har bidragit till en normalisering av narkotika är de 

omfattande sociala förändringar som har skett i samhället sedan 1990-talet. Ungdomar 

upplever idag uppväxten som alltmer osäker och full av risker genom bland annat en mer 

osäker arbetsmarknad och en ökad individualisering i samhället. Detta har lett till att 

ungdomar upplever narkotikakonsumtion som mindre riskfylld än tidigare vilket på så sätt har 

bidragit till en normalisering av narkotikakonsumtion (Parker m.fl. 2005). 

Likheter med den svenska utvecklingen avseende minskad alkoholkonsumtion bland 

skolungdomar återfinns i bland annat Norge. Där har flera studier visat att det finns starka 

samband mellan lägre alkoholkonsumtion och andel ungdomar med annan etnisk bakgrund. 

Studier har även visat att etniskt norska ungdomar konsumerar mindre alkohol om de går i en 

multietnisk skola jämfört med andra ungdomar (Amundsen 2005, Vedøy & Amundsen 2008, 

Grahn 2010). Forskare i Nederländerna har visat på liknande samband mellan etnicitet och 

minskad alkoholkonsumtion (van Tubergen & Poortman 2010). Sambanden mellan etnicitet 

och alkoholkonsumtion är dock ett outforskat ämne i Sverige (Grahn 2010). En av få svenska 

studier stödjer emellertid sambandet mellan etnicitet och alkoholkonsumtion, dock är studien 

genomförd enbart bland vuxna (Axelsson Sohlberg 2008). Kulturell förändring genom ökad 

immigration och större etnisk mångfald uppvisar således tydliga samband med minskad 

alkoholkonsumtion. Kopplingen mellan etnicitet och narkotikakonsumtion är dock ett i stor 

utsträckning outforskat ämne. 
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Syfte och problemställningar 

Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka betydelsen av normalisering och 

kulturell förändring för svenska skolungdomars konsumtion av alkohol och narkotika. Den 

första problemställningen är huruvida normalisering har betydelse för i första hand ungdomars 

narkotikakonsumtion då alkoholkonsumtion redan är ett normaliserat inslag i det svenska 

samhället. Den andra problemställningen är huruvida kulturell förändring genom etnicitet har 

betydelse för ungdomars alkohol- och narkotikakonsumtion. Genom att studera och jämföra 

alkohol- och narkotikakonsumtion ur delvis nya perspektiv ämnar denna studie synliggöra 

eventuella skillnader och likheter mellan vad som kännetecknar dessa konsumtionsgrupper. 

För att ge en mer nyanserad förståelse kommer studien att undersöka olika grader av 

konsumtion för att få en tydligare bild av eventuella föreliggande samband. Studien har 

avgränsats till skolungdomar i Stockholms stad då Stockholmsenkäten genomförd av 

Preventionscentrum vid Stockholms stads Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltning erbjöd 

en omfattande totalundersökning lämplig för denna undersökning1. 

Genom att visa på hur normalisering genom populärkultur och sociala förändringar i 

samhället samt hur kulturella förändringar genom ökad immigration påverkar skolungdomars 

konsumtion av alkohol- och narkotika är studien sociologiskt relevant. Studien ämnar även 

bidra till ökad kunskap på området vilket är värdefullt inför utformande av preventiva 

åtgärder för att förhindra ett idag växande samhällsproblem. 

Disposition 

I kapitlet tidigare forskning presenteras studiens teoretiska utgångspunkter gällande 

normalisering respektive kulturella förändringar och etnicitet mer utförligt. Därefter följer en 

genomgång av studiens valda statistiska metoder, hur studiens variabler har operationaliserats 

samt en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet. I resultatkapitlet redovisas 

resultaten separat för alkohol- respektive narkotikakonsumtion för att sedan jämföras i 

diskussionskapitlet och sättas i relation till studiens syfte. 

                                                        
1 Tack till Preventionscentrum vid Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad för att 

jag har fått ta del av och analysera Stockholmsenkäten 2008. 
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Tidigare forskning 

Jag kommer i denna studie att använda mig av sociologiska teorier som ser på hur 

normalisering och kulturell förändring påverkar ungdomars konsumtion av alkohol och 

narkotika. De båda inriktningarna kan erbjuda en kompletterande förståelse av orsakerna 

bakom bruket till tidigare sociologisk forskning som i huvudsak fokuserat på könsskillnader, 

socioekonomiska faktorer, identitetsskapande och subkulturer (Barret & Turner 2006, Ennett 

m.fl. 2006, Billinger & Hübner 2009, Fields 2010). 

Normalisering 
Förändrade normer kring narkotika och en ökad normalisering av narkotikakonsumtion har 

enligt flera forskare skett under senare år. Detta ses som en viktig förklaring till det ökade 

narkotikabruket bland ungdomar sedan 1990-talet (Blackman 2004, Parker m.fl. 2005, Rødner 

Sznitman 2007). Denna studie kommer att ta fasta på två tongivande inriktningar inom 

normaliseringsforskningen om narkotikakonsumtion. Den första tar sin utgångspunkt i de 

omfattande sociala förändringar som skett, exempelvis en allt osäkrare arbetsmarknad, samt 

hur dessa förändringar har lett till en ökad normalisering av narkotikakonsumtion. Den andra 

inriktningen tar fasta på en ökad vardagsmedvetenhet om narkotika genom populärkultur och 

media vilket förändrat normer kring narkotika och lett till att andra, mer socialt integrerade, 

narkotikabrukaridentiteter har blivit möjliga (Blackman 2004, Parker m.fl. 2005, Rødner 

Sznitman 2007). 

Normalisering till följd av sociala förändringar 

Parker m.fl. studerar i Illegal leisure: the normalization of adolescent recreational drug use 

(2005 [1998]) hur lättare narkotikabruk i rekreationssyfte har normaliserats i Storbritannien 

till följd av en rad sociala förändringar. Parker m.fl. argumenterar för att ungdomar idag 

upplever sin uppväxt som mer osäker under en allt längre tidsperiod på grund av sociala 

förändringar såsom längre utbildningstider, mer osäker arbetsmarknad, större ekonomiskt 

beroende av föräldrar samt senareläggning av äktenskap och föräldraskap. Dessa faktorer 

leder enligt Parker m.fl. till att tillvaron upplevs som full av risker och osäkra beslut. Även 

den ökade individualiseringen av samhället anses spela en viktig roll. Ungdomar upplever i 

större utsträckning sig själva som ansvariga för framgång eller misslyckande vilket leder till 
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att exempelvis val av utbildning allt mer ter sig som ett risktagande. Genom att ständigt ställas 

inför denna riskhantering på grund av sociala förändringar och ökad individualisering menar 

Parker m.fl. att ”risk management has become routinised” (Parker m.fl. 2005:158) för dagens 

ungdomar. Då narkotikabruk innefattar såväl risktagande som en möjlighet till avbrott från 

den stress som oron för framgång och misslyckande i dagens samhälle leder till är dessa 

sociala förändringar enligt Parker m.fl. starkt sammankopplade med normaliseringen av 

narkotika. I en tillvaro full av risker ter sig bruket av lättare narkotika i rekreationssyfte enligt 

detta resonemang inte som väsentligt mer riskfyllt än exempelvis utbildningsval. För att 

synliggöra den normaliseringsprocess som kan uppstå i ovan nämnda sociala kontext har 

Parker m.fl. utifrån sin forskning om ungdomars narkotikabruk i Storbritannien byggt upp en 

normaliseringsteori som ser till sex dimensioner (Parker m.fl. 2005:151ff). 

Den första dimensionen av normalisering är tillgänglighet där ungdomars tillgång till 

narkotika är avgörande för att en normaliseringsprocess ska uppstå. Andelen ungdomar som 

någon gång brukat narkotika utgör den andra dimensionen av normalisering, ju högre andel 

som har provat narkotika desto mer normaliserad tenderar företeelsen att bli. Andel ungdomar 

som regelbundet brukar narkotika är en tredje aspekt genom vilken en normaliseringsprocess 

kan synliggöras och utgör ett robust mått på normalisering av narkotika. En fjärde dimension 

för att mäta normalisering är hur icke-brukare i allt högre grad tvingas förhålla sig till 

narkotika och narkotikabrukare via exempelvis skola och uteliv och hur det påverkar deras 

inställning. En femte dimension är förändringen i narkotikabrukares framtida intentioner då 

en ökad andel av de brukare som även i framtiden kan tänka sig bruka narkotika indikerar en 

normalisering. Slutligen lyfter Parker m.fl. fram grad av kulturell anpassning av det som anses 

otillåtet som en sjätte dimension. Via media, musikindustri och mode kan gränserna förskjutas 

för vad som är socialt accepterat och sudda ut gränserna mellan det tillåtna och det otillåtna 

(Ibid. 2005:153ff). 

Genom dessa dimensioner av normalisering har Parker m.fl. visat resultat som stödjer deras 

teorier om ökad normalisering av lättare narkotika. Andelen ungdomar som har brukat 

narkotika och haft tillgång till narkotika har ökat kraftigt med ökad andel regelbundna brukare 

som följd. Genom denna utveckling kan Parker m.fl. påvisa att kön inte längre uppvisar 

signifikanta samband med rekreationsbruk av lättare narkotika samt att det är ungdomar med 

medelklassbakgrund som i störst utsträckning brukar lättare narkotika. Parker m.fl. ställer sig 

med anledning av detta kritiska till dominerande sociologiska teorier om just kön och 

socioekonomiska faktorer. Rekreationsbruk av lättare narkotika har även enligt Parker m.fl. 
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rört sig från perifera subkulturella ungdomsgrupper till att bli en del av konventionell 

ungdomskultur vilket ifrågasätter subkultursteorier (Ibid. 2005:152ff). 

Normalisering kopplad till media och populärkultur 

Blackman (2004) argumenterar i likhet med Parker m.fl. (2005) för att lättare narkotika såsom 

cannabis har normaliserats men anlägger ett delvis skiftande analytiskt fokus. I sin studie 

Chilling out: the cultural politics of substance consumption, youth and drug policy (2004) tar 

Blackman fasta på kulturella aspekter och menar att narkotika fyller en viktig funktion som 

kulturell vara.  

Enligt Blackman har narkotika blivit ett vardagligt inslag i marknadsföring och en del av 

dagens konsumentkultur. Inom marknadsekonomier fyller narkotika en funktion som kulturell 

vara, dels som återkommande inslag i filmer och populärkultur och dels vid marknadsföring 

av produkter riktade till framförallt ungdomar. Drogkonnotationer har enligt Blackman idag 

blivit en marknadsstrategi. Sammantaget har dessa processer lett till att narkotika blivit 

alltmer normaliserat och en del av vår vardagsmedvetenhet (Blackman 2004:52ff). Blackman 

betonar dock att detta inte är en historiskt unik händelse utan att narkotika länge varit ett 

kulturellt inslag i det sociala livet. Något som historiskt såväl som idag har använts av 

moraliserande krafter för att utmåla det avvikande i förhållande till normen. Blackman lyfter 

särskilt fram medias roll i normaliseringsprocessen av narkotika. Samtidigt som media ofta, i 

enlighet med statlig drogpolicy, rapporterar negativa bilder av narkotikakonsumtion ges denna 

en ”…chic attraction, rebel status and market potential” (Blackman 2004:147). På så sätt 

utgör media en avgörande faktor i spridningen av en normaliserad bild av narkotika och 

narkotikakonsumtion. 

Kopplingen mellan populärkultur och normalisering av narkotika tar även en av få svenska 

studier i ämnet, Rødner Sznitmans doktorsavhandling Socially integrated drug users: between 

deviance and normality (2007), fasta på. Rødner Sznitman menar att mediernas rapportering 

kring ”drogskandaler” visserligen tar fasta på narkotikakonsumtionens negativa konsekvenser 

men att den samtidigt producerar nya bilder av narkotikakonsumtion förknippade med kända 

samhällsprofiler och ekonomisk och social status. Detta ger vid hand en möjlighet till 

konstruktion av positiva socialt integrerade narkotikabrukaridentiteter i kontrast till gamla 

bilder av socialt utslagna narkotikamissbrukare. På så sätt har narkotika via media blivit en 

del av den svenska vardagsdiskursen (Rødner Sznitman 2007:75ff). Rødner Sznitman tar även 

upp senare års program för sprututbyte för narkomaner och beroendebehandling med Subutex 
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som exempel på en tendens till en mer normaliserad syn på narkotika trots omfattande 

kriminalisering (Ibid. 2007:78). I sin avhandling undersöker Rødner Sznitman bland annat 

normaliseringen av cannabis bland svenska ungdomar utifrån Parkers m.fl. (2005) 

normaliseringsteori samt teorier om social kontroll. För att mäta grad av normalisering utgår 

Rødner Sznitman från konventionella sociala band till samhället där starka band enligt 

tidigare forskning har haft hämmande effekt på avvikande beteende. Om cannabisbruk är 

normaliserat bör detta återfinnas även bland socialt integrerade ungdomar med starka sociala 

band. De dimensioner av social integrering som Rødner Sznitman mäter utgörs av sociala 

band till föräldrar och skola samt brottsbenägenhet.  

Enligt ovanstående forskningsstudier finns tecken på normalisering av framförallt 

rekreationsbruk av lättare narkotika vilket har sitt ursprung i sociala förändringar och bilder 

förmedlade av media och populärkultur. Denna studie ämnar utifrån ovanstående 

teoribildning undersöka eventuell normalisering av lättare narkotikakonsumtion genom att 

studera betydelsen av social integrering för narkotikakonsumtion. För att kunna sätta dessa 

resultat i relation till annan narkotikakonsumtion kommer lätt narkotikakonsumtion jämföras 

med ingen respektive tung narkotikakonsumtion. 

 

Kulturell förändring 

Kulturell förändring och etnicitet 

Sverige har sedan 1930-talet gått alltmer mot ett mångkulturellt samhälle till följd av ökad 

immigration och globalisering. Denna mångkulturalism leder till kulturella förändringar då 

såväl minoritets- som majoritetskulturer tar intryck av varandra. Etnicitet i betydelsen kultur 

och i viss mån religion får betydelse för förståelsen av exempelvis alkohol- och 

narkotikakonsumtion då immigranters olika kulturella förståelse av detta påverkas och 

påverkar den svenska kulturella förståelsen (Axelsson Sohlberg 2008:264f).  

Etnicitetens betydelse för alkohol- och narkotikakonsumtion är ett outforskat område i 

Sverige (Grahn 2010). Den skötsamme invandraren (2008) är en av mycket få svenska studier 

där Axelsson Sohlberg argumenterar för en kulturell förståelse av alkohol- och 

narkotikakonsumtion kopplat till etnicitet. 
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Etnicitetens betydelse för alkohol- och narkotikakonsumtion 

Såväl alkohol som narkotika har haft olika kulturella betydelser genom historien och varierar 

med den kulturella kontexten. Alkoholkonsumtion har exempelvis i olika kulturer antagit 

formen av rituell betydelse, del av kosthållning eller som kulturellt utövande med traditionella 

förtecken (Axelsson Sohlberg 2008:269ff). Axelsson Sohlberg argumenterar i Den skötsamme 

invandraren (2008) för en kulturell förståelse av alkohol- och narkotikakonsumtion och 

kopplar samman detta med etnicitet.  

Dryckeskulturer skiljer sig enligt Axelsson Sohlberg stort mellan olika länder och områden 

vad gäller berusningsdrickande och totalkonsumtion. Sverige och övriga Norden utmärks av 

hög berusningsfrekvens men lägre totalkonsumtion medan exempelvis övriga Europa präglas 

av stor totalkonsumtion men låg grad av berusningsdrickande. Muslimska, buddistiska eller 

hinduistiska länder har däremot en mycket låg konsumtion både gällande berusningsdrickande 

och totalkonsumtion vilket Axelsson Sohlberg kopplar till totalförbudet mot alkohol i 

respektive religion (Axelsson Sohlberg 2008:270ff). I och med den ökade invandringen till 

Sverige möts olika kulturella förståelser av alkohol- och narkotikakonsumtion och Axelsson 

Sohlbergs studie om hur etniskt ursprung påverkar alkoholkonsumtion bland vuxna visar på 

olika effekter av detta. Dels uppvisar samtliga etniska grupper i undersökningen markant lägre 

berusningsdrickande och totalkonsumtion i jämförelse med etniska svenskar, dels har 

influenser från framförallt Sydeuropa medfört att etniska svenskar har rört sig från en 

konsumtion med hög berusningsgrad men låg totalkonsumtion till både hög berusningsgrad 

och hög totalkonsumtion (Axelsson Sohlberg 2008:286ff). Vidare drar Axelsson Sohlberg 

slutsatsen utifrån sin studie att ”ursprungslandets dryckeskultur med avseende på 

konsumtionsnivå tenderar att bestå, åtminstone under en tid” (Axelsson Sohlberg 2008:289). 

Flera norska studier har visat på liknande samband mellan etnicitet och alkoholkonsumtion. 

Första och andra generationens invandrare konsumerar alkohol i betydligt mindre omfattning 

än etniska norrmän. Även betydelsen av religion har studerats där muslimska ungdomar är 

den grupp med lägst alkoholkonsumtion (Amundsen 2005:86f, Vedøy & Amundsen 

2008:33ff). Detta har visat sig påverka även etniska norrmäns konsumtion då flera studier 

visar att ungdomar i etniskt blandade skolor konsumerar mindre alkohol än ungdomar i skolor 

där etniska norrmän är i majoritet (Grahn 2010:11). När det gäller narkotika visar de norska 

studierna på blandade resultat. Ungdomar med utländsk bakgrund har en något högre 

konsumtion av hasch jämfört med ungdomar vars båda föräldrar är födda i Norge. 

Skillnaderna är dock stora mellan olika grupper där ungdomar från Afrika och Asien hade en 
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mycket låg konsumtion medan ungdomar från Europa hade den högsta konsumtionen av 

hasch (Vedøy & Amundsen 2008:42ff).  

Nederländska studier har funnit liknande samband mellan etnicitet och alkoholkonsumtion. 

Ungdomar med annan etnisk bakgrund konsumerar mindre alkohol än ungdomar vars båda 

föräldrar är födda i Nederländerna. I synnerhet muslimska ungdomar konsumerar betydligt 

mindre alkohol. Studien har även visat att ju högre andel muslimska elever i en skola desto 

lägre är alkoholkonsumtionen även bland nederländska ungdomar samt andra ungdomar med 

annan etnisk bakgrund. Ungdomar med enbart en förälder född utomlands har dock en mer 

likartad alkoholkonsumtionsnivå som ungdomar vars båda föräldrar är födda i Nederländerna 

(van Tubergen & Poortman 2010:1ff). 

Utifrån ovanstående forskning ämnar denna studie undersöka om etnicitet har betydelse för 

ungdomars alkohol- och narkotikakonsumtion. Samband med måttlig respektive omfattande 

alkoholkonsumtion kommer studeras för att ge en djupare förståelse. 
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Metod och data 

Metod 
Med hjälp av multinomial logistisk regressionsanalys ämnar denna studie undersöka vilka 

faktorer som förklarar de två beroende variablerna alkoholkonsumtion och 

narkotikakonsumtion. Detta är en lämplig analysmetod då de beroende variablerna ligger på 

ordinal skalnivå samt är icke-binära, det vill säga har fler än två kategorier. Förtjänsterna med 

denna analysmetod är att den möjliggör jämförelse mellan flera kategorier och tar till vara på 

värdefull information som skulle utelämnas vid en enkel logistisk regressionsanalys (Field 

2009:300f). 

Multinomial logistisk regressionsanalys bygger på samma principer som enkel logistisk 

regressionsanalys med skillnaden att analysens beroende variabel har flera kategorier till 

skillnad från enbart två i den enkla logistiska regressionsanalysen (Field 2009:300f). Logistisk 

regressionsanalys har i sin tur flera likheter med vanlig regressionsanalys men skiljer sig på 

en viktig punkt. Medan regressionsanalys undersöker hur många enheter den beroende 

variabeln förändras vid en enhets förändring i en oberoende variabel konstanthållet för övriga 

variabler analyserar logistisk regressionsanalys sannolikheten för att den beroende variabeln 

ska anta värdet ett vid en enhets förändring i en oberoende variabel konstanthållet för övriga 

variabler. För att undersöka detta studeras förändringar av logaritmen av oddset, den så 

kallade logiten, med hjälp av de logistiska regressionskoefficienterna. Dessa visar hur 

logaritmen av oddset förändras vid en enhets förändring i en oberoende variabel 

konstanthållet för övriga variabler. Utöver de logistiska regressionskoefficienterna används 

ofta oddskvoterna vilka anger den procentuella förändringen i oddset vid en enhets förändring 

i en oberoende variabel (Edling & Hedström 2003:178ff). I denna studie används oddskvoter 

för att presentera resultaten då de på ett förtjänstfullt sätt tolkar resultaten av förändringar i 

odds. Exempelvis anger en oddskvot på 3 att sannolikheten för att det studerade fenomenet 

ska inträffa är 3 gånger så stor vid en enhets förändring i en oberoende variabel. Utöver 

multinomial logistisk regressionsanalys kommer även en enkel deskriptiv frekvensanalys samt 

sambandsanalys med måttet gamma att genomföras för att ge en översiktlig bild av alkohol- 

och narkotikakonsumtion i materialet. Gamma varierar mellan 1 och -1 och är ett lämpligt 

sambandsmått för variabler på ordinal och nominal skalnivå (Edling & Hedström 2003:69f). 
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Data 
I denna studie används Stockholmsenkäten för år 2008 för att studera svenska skolungdomars 

alkohol- och narkotikakonsumtion. Undersökningen är utförd av Preventionscentrum vid 

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad. Stockholmsenkäten är en 

totalundersökning bland de kommunala skolorna i Stockholms stad och går ut till samtliga 

elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Friskolor i Stockholm deltar frivilligt i 

undersökningen. En pågående bortfallsanalys görs av Preventionscentrum över vilka friskolor 

som funnits i staden under vilka år och vilka som inte deltagit i undersökningen men är i 

dagsläget inte slutförd. Enkäten består av 101 frågor om alkohol- och drogvanor (inklusive 

narkotika, tobak, doping och sniffning), spelvanor, brottsbenägenhet, skolmiljö, mobbing, 

psykiskt välbefinnande samt familjeförhållanden. År 2008 svarade 10 832 elever.  

Operationalisering beroende variabler 

Två beroende variabler har skapats för narkotikakonsumtion respektive alkoholkonsumtion 

vilka har klassindelats i tre kategorier: ingen konsumtion, lätt/måttlig konsumtion och 

tung/omfattande konsumtion. Klassindelningen bygger på uteslutande kategorier vilket är en 

förutsättning för statistisk analys. Uppdelningen mellan lätt/måttlig och tung/omfattande 

syftar till att nyansera studiens resultat. Med lätt narkotikakonsumtion avses konsumtion av 

cannabis (hasch eller marijuana). Med tung narkotikakonsumtion avses konsumtion av någon 

av övriga droger i enkäten: amfetamin, heroin som röks, heroin som injiceras, morfin, 

metadon, LSD, GHB, metabolit, sömn-/lugnande medel av bensodiazepintyp (ej föreskrivet 

av läkare), kat, crack, psilocybinsvamp, kokain, ecstasy eller subutex (ej föreskrivet av 

läkare). Även mycket omfattande konsumtion av cannabis, mer än 50 gånger, klassas som 

tung narkotikakonsumtion. Denna indelning bygger på ovan presenterade teoretiska 

resonemang om normalisering av lättare narkotikakonsumtion av framförallt cannabis (Parker 

2005, Rødner Sznitman 2007). Med måttlig alkoholkonsumtion avses att ha druckit så mycket 

alkohol att man känt sig berusad upp till nio gånger i månaden och/eller konsumtion av 

motsvarande 18 cl sprit vid ett och samma tillfälle upp till ett par gånger i månaden. Med 

omfattande alkoholkonsumtion avses att ha druckit så mycket alkohol att man känt sig 

berusad tio gånger i månaden eller mer och/eller konsumtion av motsvarande 18 cl sprit vid 

ett och samma tillfälle någon gång i veckan eller oftare. Uppdelningen har gjorts för att 

synliggöra grupper med mycket omfattande konsumtion för att på så sätt ytterligare nyansera 

resultatet. Nedan redovisas frekvenstabeller för studiens två beroende variabler. 
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Beroende variabler Antal Andel (%) 

Alkoholkonsumtion (N=9798)   

Ingen 2638 26,9 

Måttlig 6397 65,3 

Omfattande 763 7,8 

Narkotikakonsumtion (N=10638)   

Ingen 8776 82,5 

Lätt 1017 9,6 

Tung 845 7,9 

   

Tabell 1. Frekvenstabell alkohol- och narkotikakonsumtion 

Operationalisering oberoende variabler 

Utifrån studiens syfte har två oberoende variabler för social integrering och etnicitet skapats. 

Social integrering mäts genom tre dimensioner utmärkande för socialt integrerade ungdomar. 

Den första utgörs av sociala band till föräldrar operationaliserade genom enkätfrågorna Vet 

dina föräldrar/vårdnadshavare var du är när du är ute med kamrater på kvällarna och Vet 

dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kamrater du umgås med på din fritid. Den andra 

dimensionen utgörs av sociala band till skola och organiserade fritidsaktiviteter och har 

operationaliserats genom enkätfrågorna Har du skolkat en hel dag från skolan det här läsåret, 

Brukar du delta i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning och påståendet Jag trivs bra i 

skolan. Den tredje dimensionen utgörs av brottsbenägenhet och mäts genom enkätfrågan Har 

du snattat. Denna operationalisering utgår från det tidigare presenterade teoretiska 

resonemang som bygger på att en normalisering av en företeelse mäts genom förekomsten av 

denna företeelse bland socialt integrerade grupper (Rødner Sznitman, 2007). Samtliga 

variabler har kodats som dummyvariabler vars indelning presenteras i tabell 2 nedan. 

Etnicitet har operationaliserats genom enkätfrågan Hur länge har du bott i Sverige. Variabeln 

har kodats som dummyvariabel med värde 0 för svarsalternativet hela mitt liv och värde 1 för 

alternativen 10 år eller mer, 5-9 år samt mindre än 5 år. Utifrån tidigare presenterade 

teoretiska resonemang om etnicitet (Axelsson Sohlberg 2008, Vedøy & Amundsen 2008) har 

de som bott i Sverige hela sitt liv fått representera kategorin etnisk svensk och de som flyttat 

till Sverige har fått representera kategorin annan etnicitet. Frågor om religion och födelseland 
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hade ytterligare kunnat ge mer valida mått på etnicitet. Då liknande frågor saknas i materialet 

anses dock variabeln kunna påvisa delvis andra kulturella erfarenheter och vanor vilken kan 

tänkas skilja sig från traditionellt svenska kulturella värderingar om alkohol och narkotika. 

 
Oberoende variabler Antal Andel (%) 

Föräldrar vet var barnet är på kvällarna (N=10466)   

Ja, alltid eller ibland 9446 90,3 

Nej, sällan eller aldrig 1020 9,7 

Föräldrar vet vilka vänner barnet umgås med (N=10519)   

Alla eller de allra flesta 8695 82,7 

Några eller ingen 1824 17,3 

Trivs i skolan (N=10721)   

Ja 9590 89,5 

Nej 1131 10,5 

Deltar i fritidsaktivitet (N=10720)   

Ja, ofta eller ibland 6773 63,2 

Nej, sällan eller aldrig 3947 36,8 

Har skolkat en hel skoldag (N=10732)   

Ja, en gång eller mer 4482 41,8 

Nej, aldrig 6250 58,2 

Har snattat (N=10698)   

Ja, en gång eller mer 2285 21,4 

Nej, aldrig 8413 78,6 

Etnicitet (N=10810)   

Etnisk svensk 9460 87,5 

Annan etnicitet 1350 12,5 

   

Tabell 2. Frekvenstabell oberoende variabler 
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I linje med resonemanget om att ett normaliserat fenomen kännetecknas av att det återfinns i 

alla grupper kommer även genus, ålder och barnets klasstillhörighet att inkluderas i analysen 

för att studera eventuella effekter på alkohol- och narkotikakonsumtion i det aktuella 

materialet. Om dessa har låg eller ingen betydelse för alkohol- respektive 

narkotikakonsumtion indikerar detta således att fenomenet är normaliserat (Parker m.fl. 

2005:152ff, Rødner Sznitman 2007:156ff).  

Genus antar värde 0 för pojkar och värde 1 för flickor. Ålder mäts i denna studie genom 

elevens aktuella årskurs där årskurs 9 antar värde 0 och gymnasiets år 2 antar värde 1. 

Klasstillhörighet mäts utifrån moderns högsta utbildningsnivå där högstadie- eller 

gymnasieutbildning antar värde 0 och högskole- eller universitetsutbildning antar värde 1. Då 

frågor om föräldrars yrke eller hushållsinkomst saknas i enkäten valdes föräldrars högsta 

utbildningsnivå. Moderns utbildningsnivå föredrogs framför faderns då variabeln hade ett 

mindre bortfall. Hushållsinkomst hade varit att föredra för att mäta klass men materialet 

medgav inte detta. 

 
Övriga oberoende variabler Antal Andel (%) 

Genus (N=10723)   

Pojke 5307 49,5 

Flicka 5416 50,5 

Årskurs (N=10825)   

Årskurs 9 5901 54,5 

Gymnasiet år 2 4924 45,5 

Moderns högsta utbildningsnivå (N=8616)   

Grundskola eller gymnasium 3037 35,2 

Högskola eller universitet 5579 64,8 

   

Tabell 3. Frekvenstabell övriga oberoende variabler 
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Validitet och reliabilitet 

I och med att studiens material är en totalundersökning föreligger inga risker för urvalsfel på 

grund av urvalsprocesser. Resultaten gäller således med säkerhet hela den undersökta 

populationen. När det gäller generaliserbarheten av resultaten till övriga Sverige bedöms den 

som god, i synnerhet jämfört med övriga storstadsområden. Viss skillnad i 

narkotikakonsumtion kan förekomma mellan storstadsområden och övriga landet men då 

studiens huvudfokus inte är totalkonsumtion utan betydelse av normalisering och etnicitet 

bedöms generaliserbarheten som stor. Problem kan förekomma vid multinomial logistisk 

regression om det undersökta fenomenet är mycket ovanligt. I sådana fall riskerar signifikanta 

samband att ej bli signifikanta i resultaten. Då lätt narkotikakonsumtion utgörs av 9,6 % av 

materialet och tyngre narkotikakonsumtion av 7,9 % av materialet utgör detta inte något 

problem i undersökningen. Inte heller för alkoholkonsumtion utgör detta ett problem.  

För att undvika problem med intern reliabilitet vid konstruktion av måttet för social 

integrering har de sex indikatorerna valts ut för att relatera till samma skala från låg till hög 

social integrering. För att tydligt se effekterna av varje enskild indikator har de inkluderats i 

analysen var för sig istället för att tillsammans utgöra ett index. Indikatorerna har valts med 

stöd från tidigare forskning för att säkra måttets validitet. Som tidigare nämnts föreligger det 

vissa brister vid operationaliseringen av framförallt etnicitet och klass. När det gäller 

variabeln etnicitet hade enkätfrågor om exempelvis religion, födelseland och föräldrars tid i 

Sverige kunnat ge ett mer nyanserat mått med högre validitet. Då detta inte fanns att tillgå i 

det aktuella materialet utgör antal år i Sverige ett godtagbart men dock grovt mått på om 

skolungdomarna har en etnisk svensk eller annan etnisk bakgrund. Liknande problem 

föreligger med variabeln klass där enkätfrågor om hushållsinkomst eller föräldrars yrke hade 

kunnat bidra till ett mått med högre validitet. Moderns högsta utbildningsnivå anses dock 

spegla barnets klasstillhörighet i relativt hög utsträckning. Hade kompletterande frågor till 

dessa variabler varit tillgängliga hade det möjligtvis lett till att analysen visat på delvis andra 

resultat, något som är viktigt att ha i beaktande vid tolkning av resultaten. 
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Resultat 

Alkoholkonsumtion 
Sambanden mellan alkoholkonsumtion och etnicitet och social integration samt övriga 

oberoende variabler har undersökts med dels en deskriptiv frekvensanalys med 

sambandsmåttet gamma och dels med en multinomial logistisk regressionsanalys. I tabell 4 

nedan presenteras den procentuella fördelningen för alkoholkonsumtionsnivåer och oberoende 

variabler. 

 
Alkoholkonsumtion Ingen Måttlig Omfattande 

Genus (Gamma=0,086***)    

Pojke 29,9% 61,5% 8,6% 

Flicka 24,0% 69,0% 7,0% 

Årskurs (Gamma=0,434***)    

Årskurs 9 35,5% 59,6% 5,0% 

Gymnasiet år 2 16,6% 72,2% 11,2% 

Moderns högsta utbildningsnivå (Gamma=0,031)    

Grundskola eller gymnasium 26,1% 65,8% 8,1% 

Högskola eller universitet 24,3% 67,7% 8,0% 

ETNICITET    

Etnicitet (Gamma=-0,309***)    

Etnisk svensk 24,9% 67,0% 8,1% 

Annan etnicitet 40,8% 53,6% 5,6% 

SOCIAL INTEGRERING    

Föräldrar vet var barnet är på kvällarna (G.=-0,443***)    

Sällan eller aldrig 12,1% 71,6% 16,2% 

Alltid eller ibland 28,1% 65,1% 6,8% 
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Föräldrar vet vilka barnet umgås med (G.=-0,218***)    

Ingen eller några 20,5% 67,4% 12,1% 

Alla eller de allra flesta 28,0% 65,2% 6,8% 

Trivs i skolan (Gamma=-0,099**)    

Nej 24,7% 64,0% 11,2% 

Ja 27,1% 65,5% 7,4% 

Deltar i fritidsaktivitet (Gamma=-0,074***)    

Aldrig eller sällan 26,5% 63,0% 10,5% 

Ofta eller ibland 27,1% 66,7% 6,2% 

Har skolkat en hel skoldag (Gamma=0,550***)    

Nej 36,3% 59,6% 4,1% 

Ja 13,2% 73,8% 13,1% 

Har snattat (Gamma=0,461***)    

Nej 30,5% 63,5% 5,9% 

Ja 12,9% 72,4% 14,7% 

*=p<0,05 **=p<0,01 ***=p<0,001    

Tabell 4. Procentuell fördelning av alkoholkonsumtionsnivåer och oberoende variabler 

 
Som framkommer i tabell 4 medför genus signifikanta men mycket svaga samband med 

alkoholkonsumtion. Årskurs har däremot ett starkt samband med ökad alkoholkonsumtion där 

gymnasiets år 2 har en betydligt högre andel elever med måttlig eller omfattande 

alkoholkonsumtion jämfört med elever i årskurs 9. Studiens klassvariabel, moderns högsta 

utbildningsnivå, uppvisar inga signifikanta samband med alkoholkonsumtion. 

Etnicitet uppvisar starka signifikanta samband med alkoholkonsumtion med gammavärde på  

-0,309. Ungdomar med annan etnisk bakgrund har en betydligt större andel som ej 

konsumerar alkohol jämfört med ungdomar med etnisk svensk bakgrund. Av detta följer att 

ungdomar med annan etnisk bakgrund har lägre andel måttlig och omfattande 

alkoholkonsumtion jämfört med etniskt svenska ungdomar. Samtliga variabler för social 

integrering uppvisar signifikanta samband med alkoholkonsumtion. Starkast samband med 

ökad alkoholkonsumtion har skolk och snatteri med gammavärden på 0,550 respektive 0,461. 
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Att trivas i skolan eller delta i fritidsaktivitet uppvisar dock mycket svaga samband med 

alkoholkonsumtion. Sammantaget visar dock låg social integrering på starka samband med 

alkoholkonsumtion. 

Nedan följer en multinomial logistisk regressionsanalys för att närmare studera de oberoende 

variablernas effekt på ungdomars måttliga respektive omfattande konsumtion av alkohol. Som 

referenskategori för analysen har ingen alkoholkonsumtion valts. 

 
Alkoholkonsumtion (Ref.kat: Ingen alkoholkonsumtion) Oddskvoter 

MÅTTLIG ALKOHOLKONSUMTION  

Pojke 0,718*** 

Går i årskurs 9 0,388*** 

Moderns högsta utbildningsnivå är grundskola eller gymnasium 0,790*** 

Etnisk svensk 2,340*** 

Föräldrar vet sällan/aldrig var barnet är på kvällarna 2,459*** 

Föräldrar vet ingen/några av de vänner barnet umgås med 1,207* 

Trivs ej i skolan 0,862 

Deltar ej i fritidsaktivitet 0,838** 

Har skolkat en hel skoldag eller mer 2,438*** 

Har snattat en gång eller mer 3,368*** 

OMFATTANDE ALKOHOLKONSUMTION  

Pojke 0,972 

Går i årskurs 9 0,201*** 

Moderns högsta utbildningsnivå är grundskola eller gymnasium 0,711** 

Etnisk svensk 3,910*** 

Föräldrar vet sällan/aldrig var barnet är på kvällarna 4,249*** 

Föräldrar vet ingen/några av de vänner barnet umgås med 1,345* 

Trivs ej i skolan 1,100 

Deltar ej i fritidsaktivitet 1,211 
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Har skolkat en hel skoldag eller mer 5,098*** 

Har snattat en gång eller mer 6,682*** 

  

Intercept=2,725***  

N=7449  

Pseudo R2, Nagelkerkes = 0,208  

*=p<0,05 **=p<0,01 ***=p<0,001  

Tabell 5. Multinomial logistisk regressionsanalys för sannolikhet att konsumera alkohol 

 
Den multinomiala logistiska regressionsanalysen i tabell 5 visar att sannolikheten för måttlig 

alkoholkonsumtion jämfört med ingen alkoholkonsumtion är 1,392 gånger lägre för pojkar än 

för flickor. Studiens klassvariabel, moderns högsta utbildningsnivå visar att ungdomar vars 

mödrar har en låg utbildningsnivå har 1,27 gånger lägre sannolikhet för måttlig 

alkoholkonsumtion. Årskurs visar sig ha en betydande påverkan på ungdomars 

alkoholkonsumtion då elever i årskurs 9 har 2,58 gånger lägre risk för måttlig konsumtion 

jämfört med elever i gymnasiets år 2. 

Etnicitet uppvisar betydande effekt på sannolikheten för måttlig alkoholkonsumtion. 

Sannolikheten för måttlig alkoholkonsumtion är 2,34 gånger större för ungdomar med etnisk 

svensk bakgrund jämfört med ungdomar med annan etnisk bakgrund. Vad gäller betydelsen 

av social integrering för måttlig alkoholkonsumtion visar tre av sex variabler på inga eller 

ringa skillnader i sannolikhet. Att inte trivas i skolan uppvisar inga signifikanta skillnader i 

sannolikhet för måttlig alkoholkonsumtion. Att föräldrar inte vet vilka vänner barnet umgås 

med eller att inte delta i någon fritidsaktivitet ökar risken för måttlig konsumtion med 1,21 

respektive 1,16 gånger. Skolk, snatteri samt om föräldrarna inte vet var barnet är på kvällarna 

ökar dock risken markant för måttlig alkoholkonsumtion. Att föräldrarna inte vet var barnet är 

på kvällarna ökar risken med 2,5 gånger, att ha skolkat ökar risken 2,4 gånger och att ha 

snattat ökar risken med 3,4 gånger. Sammantaget visar en multinomial logistisk 

regressionsanalys på en oklar total effekt av social integrering för måttlig alkoholkonsumtion. 

 
                                                        
2 0,718 gånger högre sannolikhet eller 1,39 gånger lägre sannolikhet (1/0,718≈1,39). I denna studie 

kommer jag konsekvent använda den senare redovisningsformen vid sannolikheter lägre än 1 då jag 

finner den mer fördelaktig ur ett tolkningsperspektiv. 
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När det gäller sannolikheten att ha en omfattande alkoholkonsumtion jämfört med ingen 

alkoholkonsumtion visar den multinomiala logistiska regressionsanalysen på delvis liknande 

faktorer som för måttlig alkoholkonsumtion. Årskurs medför fortsatt starkt ökad risk för 

alkoholkonsumtion då elever i årskurs 9 har 4,98 gånger lägre risk för omfattande 

alkoholkonsumtion jämfört med elever i gymnasiets år 2. Studiens klassvariabel, moderns 

högsta utbildningsnivå, visar att elever vars mödrar har en låg utbildningsnivå har 1,41 gånger 

lägre risk för omfattande alkoholkonsumtion jämfört med ungdomar vars mödrar har en hög 

utbildningsnivå. Vid omfattande alkoholkonsumtion medför dock genus inte längre några 

signifikanta skillnader i risk. 

Etnicitet medför en signifikant ökad risk för omfattande alkoholkonsumtion. Ungdomar med 

etnisk svensk bakgrund har 3,91 gånger större risk för att ha en omfattande 

alkoholkonsumtion jämfört med ungdomar med annan etnisk bakgrund. Vad gäller social 

integrering visar tre av sex variabler, i likhet med sambanden för måttlig alkoholkonsumtion, 

inga eller ringa skillnader i risk för omfattande konsumtion. Att ej trivas i skolan eller delta i 

fritidsaktivitet medför inga signifikanta skillnader i risk för omfattande alkoholkonsumtion. 

Att föräldrarna inte vet vilka vänner barnet umgås med medför svaga men ökade skillnader i 

risk med 1,35 gånger. Att föräldrarna inte vet var barnet är på kvällarna, att skolka och att 

snatta har däremot stor påverkan på risken för omfattande alkoholkonsumtion vilken ökar 

med respektive 4,25 gånger, 5,1 gånger och 6,68 gånger. 
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Narkotikakonsumtion 
Sambanden mellan narkotikakonsumtion och etnicitet och social integration samt övriga 

oberoende variabler har undersökts med dels en deskriptiv frekvensanalys med 

sambandsmåttet gamma och dels med en multinomial logistisk regressionsanalys. I tabell 6 

nedan presenteras den procentuella fördelningen för narkotikakonsumtionsnivåer och 

oberoende variabler. 

 
Narkotikakonsumtion Ingen Lätt Tung 

Genus (Gamma=0,085**)    

Pojke 81,3% 10,1% 8,7% 

Flicka 83,8% 9,1% 7,1% 

Årskurs (Gamma=0,380***)    

Årskurs 9 88,1% 5,8% 6,1% 

Gymnasiet år 2 75,8% 14,0% 10,2% 

Moderns högsta utbildningsnivå (Gamma=-0,033)    

Grundskola eller gymnasium 81,4% 9,9% 8,7% 

Högskola eller universitet 82,3% 10,6% 7,1% 

ETNICITET    

Etnicitet (Gamma=0,069)    

Etnisk svensk 82,7% 9,6% 7,6% 

Annan etnicitet 80,9% 8,9% 10,2% 

SOCIAL INTEGRERING    

Föräldrar vet var barnet är på kvällarna (G.=-0,425***)    

Sällan eller aldrig 67,8% 14,5% 17,7% 

Alltid eller ibland 84,3% 9,1% 6,6% 

Föräldrar vet vilka barnet umgås med (G.=-0,305***)    

Ingen eller några 74,2% 11,7% 14,0% 

Alla eller de allra flesta 84,5% 9,1% 6,4% 
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Trivs i skolan (Gamma=-0,300***)    

Nej 73,7% 8,9% 17,4% 

Ja 83,5% 9,6% 6,8% 

Deltar i fritidsaktivitet (Gamma=-0,244***)    

Aldrig eller sällan 77,7% 11,5% 10,8% 

Ofta eller ibland 85,3% 8,4% 6,3% 

Har skolkat en hel skoldag (Gamma=0,612***)    

Nej 91,2% 5,5% 3,3% 

Ja 70,3% 15,3% 14,3% 

Har snattat (Gamma=0,535***)    

Nej 87,0% 8,0% 5,0% 

Ja 66,1% 15,5% 18,5% 

*=p<0,05 **=p<0,01 ***=p<0,001    

Tabell 6. Procentuell fördelning för narkotikakonsumtionsnivåer och oberoende variabler 

 
Som framkommer i tabell 6 medför genus signifikanta men mycket svaga samband med 

narkotikakonsumtion där pojkar har en något högre konsumtion av såväl lätt som tung 

narkotika. Studiens klassvariabel, moderns högsta utbildningsnivå, uppvisar inga signifikanta 

samband med narkotikakonsumtion. Årskurs har, i likhet med analysen av 

alkoholkonsumtion, stor betydelse för narkotikakonsumtion där elever i gymnasiets år 2 har 

en betydligt högre konsumtion av såväl lätt som tung narkotika än elever i årskurs 9. 

Etnicitet uppvisar inga signifikanta samband med narkotikakonsumtion. Samtliga variabler 

för social integrering visar däremot på starka signifikanta samband med narkotikakonsumtion. 

Särskilt skolk och snatteri visar mycket starka samband med narkotikakonsumtion med 

gammavärden på 0,612 respektive 0,535. En studie av fördelningen mellan olika 

konsumtionsnivåer visar dock på att effekten är som störst för tung narkotikakonsumtion. 

Exempelvis visar den procentuella fördelningen för variabeln att trivas i skolan på att bland 

dem som konsumerar lätt narkotika är det en större andel som trivs i skolan än som inte trivs i 

skolan. Sammantaget visar dock låg social integrering på starka samband med 

narkotikakonsumtion. 
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Nedan följer en multinomial logistisk regressionsanalys för att närmare studera de oberoende 

variablernas effekt på ungdomars konsumtion av lätt respektive tung narkotika. Som 

referenskategori för analysen har ingen narkotikakonsumtion valts. 

 
Narkotikakonsumtion (Ref.kat: Ingen narkotikalkonsumtion) Oddskvoter 

LÄTT NARKOTIKAKONSUMTION  

Pojke 1,156 

Går i årskurs 9 0,354*** 

Moderns högsta utbildningsnivå är grundskola eller gymnasium 0,818* 

Etnisk svensk 1,047 

Föräldrar vet sällan/aldrig var barnet är på kvällarna 1,815*** 

Föräldrar vet ingen/några av de vänner barnet umgås med 1,148 

Trivs ej i skolan 0,761 

Deltar ej i fritidsaktivitet 1,294** 

Har skolkat en hel skoldag eller mer 2,451*** 

Har snattat en gång eller mer 2,711*** 

TUNG NARKOTIKAKONSUMTION  

Pojke 1,201* 

Går i årskurs 9 0,497*** 

Moderns högsta utbildningsnivå är grundskola eller gymnasium 0,949 

Etnisk svensk 0,817 

Föräldrar vet sällan/aldrig var barnet är på kvällarna 1,964*** 

Föräldrar vet ingen/några av de vänner barnet umgås med 1,506*** 

Trivs ej i skolan 1,844*** 

Deltar ej i fritidsaktivitet 1,496*** 

Har skolkat en hel skoldag eller mer 3,667*** 

Har snattat en gång eller mer 3,749*** 
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Intercept = -0,625***  

N = 7991  

Pseudo R2, Nagelkerkes = 0,196  

*=p<0,05 **=p<0,01 ***=p<0,001  

Tabell 7. Multinomial logistisk regressionsanalys för sannolikhet att konsumera narkotika 

 
Den multinomiala logistiska regressionsanalysen i tabell 7 visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad i risk för lätt narkotikakonsumtion jämfört med ingen 

narkotikakonsumtion för pojkar och flickor. Studiens klassvariabel, moderns högsta 

utbildningsnivå, visar att ungdomar vars mödrar har en låg utbildningsnivå har en något lägre 

risk på 1,22 gånger för lätt narkotikakonsumtion jämfört med ungdomar vars mödrar har en 

hög utbildningsnivå. Årskurs medför en markant skillnad i risk för lätt narkotikakonsumtion 

där elever i årskurs 9 har 2,82 gånger lägre risk jämfört med elever i gymnasiets år 2. 

Etnicitet medför inte någon signifikant skillnad i risk för lätt narkotikakonsumtion jämfört 

med ingen narkotikakonsumtion. Vad gäller betydelsen av social integrering för lätt 

narkotikakonsumtion uppvisar två av sex variabler ingen signifikant skillnad i risk. Att 

föräldrarna inte vet vilka barnet umgås med eller att inte trivas i skolan medför ingen 

signifikant skillnad i risk för lätt narkotikakonsumtion. Att föräldrarna inte vet var barnet är 

på kvällarna eller att inte delta i fritidsaktivitet medför relativt svag ökad risk för lätt 

narkotikakonsumtion med 1,82 respektive 1,3 gånger. Att ha skolkat eller snattat medför en 

ökad risk för lätt narkotikakonsumtion med 2,45 respektive 2,71 gånger. Sammantaget visar 

en multinomial logistisk regressionsanalys på en svag effekt av låg social integrering på 

sannolikheten för lätt narkotikakonsumtion då tre av sex variabler medför ingen eller ringa 

ökad risk för lätt konsumtion. 

När det gäller sannolikheten att ha en tung narkotikakonsumtion jämfört med ingen 

narkotikakonsumtion visar den multinomiala logistiska regressionsanalysen i tabell 7 på 

delvis liknande samband som för lätt narkotikakonsumtion. Årskurs medför signifikant ökad 

risk för tung narkotikakonsumtion där elever i årskurs 9 har 2,01 gånger lägre risk jämfört 

med elever i gymnasiets år 2. Studiens klassvariabel, moderns högsta utbildningsnivå, 

uppvisar inga signifikanta skillnader i sannolikhet för tung konsumtion jämfört med ingen 

konsumtion. Till skillnad från lätt konsumtion har pojkar har en något ökad risk på 1,2 gånger 

för tung narkotikakonsumtion jämfört med flickor. 
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I likhet med resultaten för lätt narkotikakonsumtion medför etnicitet ingen signifikant skillnad 

i risk för tung narkotikakonsumtion. Samtliga variabler för låg social integrering uppvisar 

däremot signifikanta skillnader i risk för tung narkotikakonsumtion. Dock medför fyra av sex 

variabler enbart relativt små ökningar i risk för tung konsumtion. Störst betydelse för tung 

narkotikakonsumtion har skolk och snatteri vilka ökar risken för tung konsumtion med 3,67 

respektive 3,75 gånger. Att föräldrarna inte vet var barnet är på kvällarna eller vilka barnet 

umgås ökar sannolikheten för tung konsumtion med 1,96 respektive 1,51 gånger. Att inte 

trivas i skolan eller delta i fritidsaktivitet ökar sannolikheten för tung konsumtion med 1,84 

respektive 1,5 gånger. Sammantaget medför låg social integrering större risk för tung 

narkotikakonsumtion än för lätt narkotikakonsumtion. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka betydelsen av normalisering och kulturell 

förändring för svenska skolungdomars konsumtion av alkohol och narkotika. Den första 

problemställningen har undersökt huruvida normalisering mätt genom social integrering har 

betydelse för i första hand narkotikakonsumtion då alkoholkonsumtion redan är ett 

normaliserat inslag i dagens Sverige. Den andra problemställningen har undersökt huruvida 

kulturell förändring genom etnicitet har betydelse för ungdomars konsumtion av alkohol- och 

narkotika. I detta diskussionskapitel kommer resultaten för alkohol- och narkotikakonsumtion 

att sättas i relation till ovan nämnda syfte. 

Analysen av normalisering och social integrering och dess effekter på i första hand lätt 

narkotikakonsumtion visar flera tecken på normalisering. För det första uppvisar lätt 

narkotikakonsumtion mycket liknande resultat som måttlig alkoholkonsumtion utifrån 

oddskvoterna för indikatorerna för låg social integrering. Detta påvisar att ungdomar som 

konsumerar lättare narkotika i termer av låg social integrering i stort sett är lika socialt 

integrerade som de ungdomar som har en måttlig alkoholkonsumtion. Då måttlig 

alkoholkonsumtion är att ses som ett normaliserat inslag i det svenska samhället ger detta stöd 

för en tendens till normalisering av lättare narkotikakonsumtion i linje med studiens teoretiska 

utgångspunkter om normalisering och social integrering (Parker m.fl. 2005, Rødner Sznitman 

2007). För det andra visar tre av sex indikatorer för låg social integrering på ingen eller 

mycket liten effekt för lätt narkotikakonsumtion medan samtliga faktorer uppvisar signifikant 

ökad risk för tung narkotikakonsumtion. Lätt och tung narkotikakonsumtion skiljer sig således 

åt avseende grad av social integrering vilket ytterligare stödjer studiens teorier om 

normalisering av just lätt narkotika (Parker m.fl. 2005, Rødner Sznitman 2007). För det tredje 

visar resultaten för genus på att det inte finns några signifikanta skillnader mellan pojkars och 

flickors konsumtion av lättare narkotika. Då ett normaliserat fenomen återfinns lika frekvent i 

alla grupper ger detta ytterligare stöd för en tendens till normalisering av lättare droger. Pojkar 

har en något högre risk för tung narkotikakonsumtion vilket i linje med indikatorerna för 

social integrering tyder på att tyngre narkotikakonsumtion inte är normaliserat. För det fjärde 

visar studiens klassvariabel att ungdomar med en högre klasstillhörighet har en högre 

sannolikhet att konsumera lättare narkotika. Då en normgivande grupp som medel- och 
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överklassungdomar dominerar bland konsumenterna tyder även detta på en normalisering av 

lättare narkotika. För tyngre narkotika uppvisar klass inte några signifikanta skillnader. Dessa 

resultat går i linje med de resultat som Parker m.fl. funnit bland ungdomar i Storbritannien. 

Resultat som Parker m.fl. anser indikerar en normalisering av lättare narkotikakonsumtion 

samt ifrågasätter dominerande sociologiska teorier om genus och socioekonomiska faktorer 

som förklaringsmodeller (Parker 2005:152ff). I detta material finns således flera tecken på att 

lättare narkotikakonsumtion är normaliserat till skillnad från tyngre narkotikakonsumtion.  

Vad gäller betydelsen av kulturell förändring för alkoholkonsumtion visar resultaten på att 

etnicitet har en stor effekt på måttlig respektive omfattande alkoholkonsumtion. Etniskt 

svenska ungdomar har en mycket förhöjd sannolikhet att konsumera alkohol, i synnerhet 

omfattande alkoholkonsumtion, jämfört med ungdomar med annan etnisk bakgrund. Detta går 

i linje med studiens teoretiska utgångspunkter om etnicitetens betydelse för 

alkoholkonsumtion (Amundsen 2005, Axelsson Sohlberg 2008, Vedøy & Amundsen 2008). I 

likhet med undersökningar i Norge och Nederländerna konsumerar ungdomar med annan 

etnisk bakgrund mindre alkohol än jämnåriga med inhemsk etnisk bakgrund (Amundsen 

2005, Vedøy & Amundsen 2008, van Tubergen & Poortman 2010). När det gäller 

narkotikakonsumtion ger etnicitet inte upphov till några signifikanta skillnader i grad av 

narkotikakonsumtion. Möjliga förklaringar till detta kan vara att det råder mycket olika 

inställningar till narkotikakonsumtion bland ungdomar med annan etnisk bakgrund vilket 

motverkar tydliga samband. Något som i sådana fall skulle gå i linje med tidigare 

presenterade resultat i Norge (Vedøy & Amundsen 2008). Då det undersökta materialet inte 

medgav studier av religion eller födelseland skulle det vara intressant för vidare forskning att 

utveckla ett mer nyanserat mått för etnicitet och studera om det föreligger några sådana 

samband. Det är även möjligt att benägenheten att svara uppriktigt på frågor om 

narkotikakonsumtion kan påverkas av att narkotikakonsumtion är kriminaliserat vilket i sin 

tur kan ha påverkat resultaten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att studiens problemställningar har kunnat styrkas. Enligt det 

material som har analyserats i denna studie finns flera tecken på att lättare 

narkotikakonsumtion idag är normaliserat medan tyngre narkotikakonsumtion inte är det. 

Vidare visar resultaten att etnicitet i stor utsträckning påverkar grad av alkoholkonsumtion 

men dock ej narkotikakonsumtion. Normalisering och kulturell förändring kan således ge ny 

värdefull kunskap som kan bidra till förklaring av de skiftande trenderna bland ungdomars 

alkohol- och narkotikakonsumtion. 
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Andra intressanta resultat som har framkommit i analysen är att fyra tydliga riskfaktorer för 

såväl alkohol- som narkotikakonsumtion framträder vilka är viktiga att beakta vid utformning 

av framtida preventiva åtgärder. Årskurs har visat sig ha stor effekt då elever i gymnasiets år 2 

har kraftigt ökade risker för såväl måttlig som omfattande alkoholkonsumtion som lätt och 

tung narkotikakonsumtion jämfört med elever i årskurs 9. Vidare har tre av indikatorerna för 

låg social integrering visats medföra kraftigt ökad risk för såväl måttlig och omfattande 

alkoholkonsumtion som lätt och tung narkotikakonsumtion. De tre indikatorerna utgörs av att 

ha skolkat en hel skoldag, att ha snattat och att föräldrarna inte vet var barnet är på kvällarna. 

Intressant att notera är att dessa riskfaktorer hade störst effekt på alkoholkonsumtion, i 

synnerhet omfattande konsumtion. Dessa utgör således tydliga riskfaktorer som tillsammans 

med årskurs är viktiga att ta i beaktande vid utformning av framtida preventiva åtgärder. Att 

just indikatorerna att ha skolkat och snattat medför kraftigt ökad risk för alkohol- och 

narkotikakonsumtion är intresseväckande och går väl i linje med Parkers m.fl. teori om att 

sociala förändringar och ökad individualisering har lett till ökat risktagande och riskhantering 

bland ungdomar (Parker m.fl. 2005). Att skolka och att snatta innebär båda ett risktagande och 

visar i resultaten på tydliga effekter på andra riskfyllda beteenden såsom omfattande 

alkoholkonsumtion samt kriminaliserad narkotikakonsumtion. 

Vidare forskning 
Då denna studie endast undersöker material för år 2008 skulle det för vidare forskning vara 

intressant att jämföra resultaten med undersökningar från exempelvis 2006 och 2010 för att 

närmare studera eventuella förändringar av effekten av normalisering och kulturell förändring 

på ungdomars alkohol- och narkotikakonsumtion under en längre tidsperiod. Vidare skulle det 

vara värdefullt att undersöka dessa samband med mer nyanserade mått för framförallt etnicitet 

och klass för att ge mer säkra resultat. Då risktagande i samband med skolk och snatteri i 

denna studie har visats sig vara betydelsefullt för ungdomars alkohol- och 

narkotikakonsumtion skulle det vara sociologiskt intressant att genomföra närmare studier 

kring detta. Exempelvis genom kvalitativa undersökningar med intervjuer och fokusgrupper 

för att på så sätt ge en djupare förståelse av betydelsen av risktagande för ungdomar. 
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