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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Konsumtionen av alkohol har i stort minskat i hela västvärlden, denna 

nedåtgående trend är extra tydlig bland ungdomar.  Fler och fler ungdomar konsumerar 

mindre och många väljer att helt avstå från att konsumera alkohol. Denna trend är förstås 

positiv på många sätt men väcker även frågor om hur och varför denna trend uppkommit. 

Samtidigt som konsumtionen av alkohol har minskat har studier visats att vissa former av 

narkotika blir vanligare och har därmed skapat teorin om ett eventuellt samband. Syfte: 

Syftet med denna studie är att analysera ungdomars minskade alkoholkonsumtion och 

koppla detta till eventuell ökning eller minskning i brukandet av narkotika bland de som inte 

konsumerar, konsumerar måttligt samt de som konsumerar mycket alkohol. Metod: 

Studiepopulationen består av 71 852 ungdomar i åldern 15-16 år från hela Sverige. Studien är 

en upprepad tvärsnittsstudie med data från åren 2001 till 2014. Den insamlade data 

analyseras med hjälp av flera logistiska regressioner. Resultat: Resultatet visar att de 

ungdomar som inte konsumerar alkohol inte använder narkotika eller cannabis i större 

utsträckning, de som konsumerar måttligt och konsumerar mycket använder dock narkotika 

och cannabis i större utsträckning. Slutsats: Sambandet mellan narkotika- och 

cannabisanvändandet och de ungdomar som konsumerar måttligt och mycket kan stärkas. 

Normalitetsprincipens hypotes att vid tider med låg totalkonsumtion av alkohol är det de 

som konsumerar mycket som använder narkotika och cannabis stärks av resultatet.  

Nyckelord: Alkoholkonsumtion, narkotika, cannabis, normaliseringsprincipen, 

totalkonsumtionsmodellen, ungdomar  



ABSTRACT 

Background: Consumption of alcohol has declined substantially throughout the western 

world, this downward trend is extra clear among adolescents. More and more adolescents 

drink less and many choose to completely refrain from consuming alcohol. This trend is of 

course positive in many ways but also raises questions about how and why this trend has 

arisen. While alcohol consumption has decreased, studies have shown that certain forms of 

drugs are common and have thus created the theory of a possible connection. Aims: The 

purpose of this study is to analyze adolescents reduced alcohol consumption and link this to 

any increase or decrease in the use of narcotics among those who do not drink, drink 

moderately, and those who drink a lot. Methods: The study population consists of 71 852 

adolescents aged 15-16 years from all over Sweden. The study is a repeated cross-sectional 

study with data from 2001 to 2014. The collected data is analyzed using multiple logistic 

regressions as well as an interaction regression. Results: The results show that the non-

drinking adolescents do not use drugs or cannabis to a greater extent, but those who drink 

moderately and drink a lot, use narcotics as well as cannabis in greater extent. Conclusions: 

The relationship between narcotics/cannabis use and the adolescents who drink moderately 

and heavy can be strengthened. The results are consistent with the principle of normality 

which shows that at times with low total consumption of alcohol the heavy consumers of 

alcohol use more narcotics and cannabis.  

Keyword: Alcohol consumption, narcotics, cannabis, normalization principle, total 

consumption model, adolescents 
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1 INLEDNING 

Globalt är alkoholkonsumtion den femte största orsaken till den samlade sjukdomsbördan 

och utgör således ett av de största folkhälsoproblemen. Bland annat så ökar 

alkoholkonsumtion risken för att utveckla diabetes, olika cancertyper, leverskador och hjärt- 

och kärlsjukdomar. I Sverige har alkoholkonsumtion under en längre tid varit ett prioriterat 

folkhälsoområde och ett flertal alkoholpolitiska insatser på olika nivåer har gjorts för att 

begränsa alkoholkonsumtionen. Dock tyder undersökningar på en minskad konsumtion av 

alkohol under 2000-talet bland vuxna men framförallt bland ungdomar. Denna trend är 

förstås positiv men väcker även frågor som varför denna förändring sker nu och hur det 

påverkar befolkningen. Det finns ett flertal teorier om varför alkoholkonsumtionen minskar 

bland ungdomar, men få av dem är empiriskt bekräftade. Samtidigt visar undersökningar att 

bruket av cannabis ökat något bland ungdomar under samma tidsperiod vilket bidragit till en 

hypotes att den minskade alkoholkonsumtionen bland ungar beror på en mer liberal syn på 

cannabis och att de ungdomar som väljer bort alkohol istället använder denna form av 

narkotika. Således är det av intresse att undersöka om ungdomar som inte konsumerar 

alkohol i Sverige istället använder cannabis eller andra former av narkotika.  

Ämnet är högst aktuellt vilket gör det mycket intressant att studera. Som utvecklare inom 

kommunala verksamheter med fokus på ungdomar har jag sett hur pass normaliserat 

cannabis är bland ungdomar från samtliga samhällsskikt. Denna egna erfarenhet gjorde mig 

intresserad av att undersöka ifall den minskade alkoholkonsumtionen bland ungdomar 

ersatts av ett ökat bruk av cannabis eller narkotika generellt. 

2 BAKGRUND 

Alkohol är ett av de största folkhälsoproblemen ur ett globalt perspektiv och är en betydande 

riskfaktor för ohälsa och social problematik (WHO, 2014). Alkohol var den femte största 

orsaken till ohälsa i världen år 2010 (Lim et al, 2013) och står för över fem procent av den 

globala sjukdomsbördan vilket visar på att det finns kopplingar till flertalet sjukdomar. 

(WHO, 2014). En fjärdedel (25 procent) av alla dödsfall i världen i åldrarna 20 till 39 är på 

grund av alkohol. År 2002 var kostnaden för alkohol 20.3 miljarder kronor i världen, bland 

annat för förlorad produktivitet, sjukvård, och dödsfall (Jarl et al, 2006). Enligt 

Socialstyrelsen dog cirka 2000 svenskar på grund av alkohol och dess följdsjukdomar samt 

över 16 000 vårdades för alkoholrelaterade diagnoser år 2015 (Socialstyrelsen, 2015). 
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I Sverige är alkohol är en del av de förnyade folkhälsopolitiska målen där alkohol ses som en 

av flera viktiga bestämningsfaktorer för hälsan. Alkohol är en del av målområde elva 

tillsammans med tobak, narkotika, dopning samt spelmissbruk. I målområde elva nämns att 

fokus ska läggas på att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att regeringen tillsammans 

med riksdagen har beslutat om samhälleliga insatser mot bland annat alkohol. Inom ramen 

av målet ska tillgången av illegal alkohol minska samt även tillgången av alkohol för 

ungdomar (Prop. 2007/08:110). Även internationellt så enades 193 medlemsländer i WHO år 

2010 om ett gemensamt åtagande för att minska missbruket och lidandet som skapas av 

alkohol vilket har lett till ökad lagstiftning och bestämmelser för att hämma konsumtionen 

(WHO, 2014). 

Unga är en grupp som är känsliga för alkohol och har en högre risk att utveckla ett missbruk 

om konsumtionen av alkohol börjar tidigt (WHO, 2014).  Ungdomar är för övrigt en grupp 

som är lättpåverkade och är i en del av livet där många viktiga val tas, bland annat för den 

framtida hälsan. Tidig exponering för riskfaktorer kan ha en sådan påverkan på ungdomen 

att deras livsstil leder till ökad exponering för ytterligare riskfaktorer och ohälsa. Skyddandet 

från riskfaktorer kan resultera i hälsosammare samt produktivare liv. Några tydliga sådana 

riskfaktorer är alkohol och narkotika (Sawyer, 2012). 

2.1 Alkoholens effekter på hälsa 

Alkohol har en stor påverkan på vår hälsa bland annat genom en ökad risk för flera allvarliga 

sjukdomar. En högre konsumtion av alkohol är bland annat förknippad med över 200 olika 

sjukdomar och skador bland annat flera former av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och 

leverskador som exempelvis levercirros, så kallad skrumplever (WHO, 2014). Som nämnts 

finns fler cancertyper som förknippas med alkohol där det inte alltid krävs en större 

konsumtion för att markant öka risken att bli drabbad. Bland annat räcker en daglig 

konsumtion av en mindre mängd alkohol för att markant öka risken för bröstcancer hos 

kvinnor. Generellt ökar risken för cancer parallellt med konsumtionen av alkohol. Förutom 

bröstcancer är tjocktarmscancer samt cancer i matstrupen vanligt vid högre konsumtion av 

alkohol (Rehm & Shield, 2013). Hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel hjärtinfarkt eller 

stroke, kan orsakas av alkohol. Det finns dock forskning som tyder på små mängder alkohol 

kan ha en viss positiv effekt och minska risken för vissa hjärt- och kärlsjukdomar. Det bör 

dock beaktas att trots en viss positiv effekt ökar ändå risken för andra hjärt- och 

kärlsjukdomar vid konsumtionen av alkohol (Roerecke & Rehm, 2012). Utöver tidigare 

nämnda sjukdomar kan riskkonsumtion av alkohol leda till diabetes (WHO, 2014) samt även 

påverka immunförsvaret på sådant sätt att risken för infektionssjukdomar ökar samt 

eventuella befintliga infektioner förvärras (Lönnroth et al, 2008). 

Hjärnan är ett organ som ofta drabbas vid riskkonsumtion av alkohol under längre tid eller 

vid en överdriven konsumtion under korta tidsspann (binge drinking)(WHO, 2014). Den 

mest framträdande effekten på hjärnan av alkohol uppstår vid långsiktig konsumtion, vilket 

är uppkomsten av ett beroende. Alkoholberoende uttrycks i form av oförmågan att avstå 

alkohol, överdriven konsumtion samt långsiktig vardaglig konsumtion (Roerecke & Rehm, 
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2012; WHO, 2014). Beroendet uppkommer bland annat genom utsöndring av hormoner vid 

konsumtionen av alkohol. Ungdomar som har en tidig alkoholdebut har en ökad risk för 

framkallandet av ett beroende av alkohol samt flertalet andra riskfaktorer för ohälsa. Vid en 

jämförelse mellan ungdomar som drack alkohol innan de fyllt 14 år respektive 21 år i USA 

visades det att av de som drack alkohol innan de fyllt 14 år hade 45 procent en 

alkoholkonsumtion som uppfyller kriterierna för alkoholberoende. De som väntade tills de 

fyllt 21 år (lagliga ålder för alkoholkonsumtion i USA) var andelen med ett alkoholberoende 

tio procent. Data visar även att en tidigare debut även försvårar graden av beroende vilket 

resulterar i en högre alkoholkonsumtion, svårare att behandla och bli av med beroendet samt 

även ökad risk för andra alkoholrelaterade sjukdomar (Roerecke & Rehm, 2012). Alkohol kan 

även skada hjärnan och utlösa epilepsi samt även orsaka psykiska sjukdomar som ångest och 

depression (WHO, 2014). Ungdomar är en grupp som kan ta stor skada av konsumerandet av 

alkohol då hjärnan kan skadas permanent. Alkohol kan störa den normala utvecklingen av 

hjärnan genom att utveckling av grå vävnad i hjärnan hämmas. Detta kan leda till långsiktiga 

skador som påverkar minnet och bearbetning av information (Luciana, Collins, Muetzel & 

Lim, 2013). Alkohol kan även ha en långsiktig effekt på ungdomens beteende genom de 

skador som orsakas av alkohol. Riskfyllda beteenden samt bristande omdöme är några 

beteendeeffekter som kan orsakas av skador relaterade till konsumtion av alkohol under 

ungdomsåren när hjärnan utvecklas (Spas & Weyandt, 2015). 

2.2 Svensk alkoholpolitik 

Sverige har en lång historia av restriktioner för alkoholkonsumtion och alkoholhandel daterat 

så långt tillbaka som 1600- talet (CAN, 2014a). Dagens statliga monopol, Systembolaget, 

startades redan 1850 och 1919 gavs Systembolaget full kontroll på försäljning av alkohol i 

Sverige (CAN, 2014a). Hittills var dock regleringens främsta syfte att kontrollera handel och 

produktion medan synen på alkohol och hälsa generellt sett var positiv. Alkohol användes 

även som en folkmedicin och kunde bland annat ges av läkare under 1800- talet. Vissa läkare 

började dock se en koppling mellan överdriven konsumtion och sjukdomar under andra 

halvan av 1800- talet. I Eskilstuna dokumenterades det under 1850- talet att 

normalkonsumtionen per vecka var en kanna på 2.6 liter brännvin och att brännvin ofta 

användes som måltidsdryck.  Under 1800- talet var konsumtionen av alkohol väldigt hög i 

Sverige jämfört med andra länder i Europa. Resultaten av den höga konsumtionen var att 

dödligheten under 1800- talets Sverige var högre än i många andra länder med liknande 

sociala och ekonomiska omständigheter (Folkhälsoinstitutet, 2005).  

Den ökade alkoholrelaterade dödligheten under 1800 talet resulterade i att flera lokala 

nykterhetsrörelser startades runt om i landet och år 1910 var cirka 360 000 svenskar med i 

ett nationellt nykterhetsförbund. Detta förbund lyckades bland annat skapa en 

folkomröstning angående förbjudandet av alkohol i Sverige (Folkhälsoinstitutet, 2005).  Vid 

slutet av 1800- talet och början på 1900- talet diskuterades alkoholmissbruk mer och mer 

inom läkarkåren vilket bidrog till att besluten som togs kring statligt monopol av 

alkoholförsäljning i början av 1900- talet inte endast drevs av finansiella skäll utan även för 

att tackla missbruket. Detta blev starten på det folkhälsovetenskapliga arbetet kring alkohol i 
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Sverige. År 1913 var tvångsvård för alkoholister lagligt i Sverige och år 1914 startades 

ransonering av alkohol bland annat för att minska missbruket men även för att minska den 

generella konsumtionen. Man började se alkoholen som ett hot mot befolkningens hälsa. 

Ransonering i olika former levde kvar fram till år 1955. Efter avslutandet av all ransonering 

ökade liberaliseringen av alkohol på olika sätt samtidigt som lagar om reklam för 

alkoholhaltiga drycker vart mer restriktiv. Under tiden fram till 2000- talet ökade 

kunskaperna kring alkohol och hälsa samtidigt som alkoholen åter igen blev en del av 

samhället, dock i en mer begränsad form (Folkhälsoinstitutet, 2005). 

Idag finns ett flertal lagar om hur alkohol får säljas, vilka som får konsumera alkohol samt 

även var och när konsumtion eller försäljning får ske. Serveringsställen samt systembolaget 

har begränsade öppettider för att minska tillgängligheten och lagar finns för hur gammal 

individer måste vara för att få köpa alkohol samt på vilka platser man får eller inte får 

konsumera alkohol (Folkhälsoinstitutet, 2005). 

Historien kring den svenska alkoholpolitiken visar hur synen på alkohol har ändrats över tid 

och hur den generellt blivit mer restriktiv samtidigt som folkhälsoarbetet inom området vuxit 

fram. Detta är viktigt att beakta vid förståelsen för dagens alkoholpolitik.  

2.3 Alkohol och ungdomar 

I många år har alkoholkonsumtionen varit hög i Sverige. Sverige har en lång tradition av 

debatt gällande alkoholens spridning i samhället och den totala alkoholkonsumtionen. 

Studier har genomförts som visar att en ökad konsumtion av alkohol ger ökade kostnader för 

samhället genom alkoholens skadeverkningar (Johansson et al, 2006).  

Alkoholkonsumtionen har dock minskat på senare år vilket mest syns på minskningen av 

riskbruket i den vuxna populationen. Enligt Folkhälsomyndigheten syns en minskning av 

riskkonsumtionen av alkohol efter år 2004 för både kvinnor och män. Den sjunkande 

trenden gällande riskkonsumtionen har varit starkare bland männen, dock står männen 

fortfarande för den största andelen riskkonsumenter. Inom riskkonsumtionen finns inga 

markanta skillnaden mellan olika socioekonomiskas grupper, en åldersskillnad finns dock 

där individer mellan 16 och 29 år har högst riskkonsumtion. (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Utöver riskkonsumtionen av alkohol minskar även totalkonsumtionen efter år 2004. Den 

sjunkande trenden återfinns inom samtliga grupper. Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige 

följer totalkonsumtionsmodellen vilket är en väl använd teori som förklarar hur 

alkoholkonsumtionen hänger ihop inom samtliga samhällsgrupper, det vill säga att en 

minskning av den totala alkoholkonsumtionen påverkar alla samhällsgrupper (Skog, 1985). 

Detta visas då trenden för alkoholkonsumtionen ser lika ut mellan olika grupper exempelvis 

hög och lågutbildade (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Likt alkoholkonsumtionen för den vuxna befolkningen minskar konsumtionen bland Sveriges 

ungdomar. Dock har den minskade alkoholkonsumtionen varit mer markant för ungdomar 

än för vuxna. Mellan år 2000 till 2016 minskade den totala årskonsumtionen av alkohol 

bland pojkar i årskurs nio från 5.5 liter till 1.2 liter medan konsumtionen bland flickor 
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minskade från 2.9 liter till 0.9 liter (CAN, 2015). Andelen elever i årskurs nio som 

konsumerat alkohol det senaste året sjönk också från cirka 80 procent under 1980- och 1990-

talet till 40 procent år 2016. Bland ungdomar i årskurs två på gymnasiet syns en liknande 

nedåtgående trend i konsumeringen av alkohol. Mellan 2004 och 2016 minskade 

årskonsumtionen av alkohol från 7,4 liter till 3,4 liter för pojkar medan konsumtionen bland 

flickor minskat från 4,1 liter till 2,3 liter. Andelen elever i årskurs två på gymnasiet som 

konsumerat alkohol det senaste året var 90 procent år 2004 och har sedan sjunkit till 74 

procent för 2016 (CAN, 2016). 

Den sjunkande trenden för konsumtionen av alkohol bland ungdomar är inte unik för 

Sverige. Enligt studier syns liknande trender även i andra europeiska länder. Europa har 

länge haft världens högsta konsumtion av alkohol där konsumtionen har haft en stigande 

trend både bland den vuxna och yngre befolkningen. Denna trend har nu vänt där 

konsumtionen av alkohol minskar för ungdomar i bland annat Nederländerna, Norge, 

Finland (ESPAD, 2015) samt Storbritannien (HSCI, 2013) samtidigt som det politiska 

klimatet i frågan hårdnat (Antoñanzas et al, 2008). Det är inte endast totalkonsumtionen 

som minskar utan antalet ungdomar som helt avstår från alkohol har också ökat i en del 

andra europeiska länder (ESPAD, 2015). 

2.4 Eventuella orsaker för denna trend 

Anledningen till denna minskning i konsumtionen av alkohol är inte fastställd. Under flera år 

har statliga skolbaserade alkoholpreventionsprogram drivits vilket skulle kunnat ha en effekt, 

detta syns dock inte i de studier som är utförda (SBU, 2015). Föräldrar har möjligtvis ändrat 

sitt förhållningsätt till alkohol och blivit restriktivare gällande deras barns eventuella 

konsumtion av alkohol (Pennay, Livingston, & MacLean, 2015). Ungdomars beteende och 

sociala mönster kan även ha ändrats på sådans sätt att alkohol inte längre konsumeras i 

samma utsträckning. Datorer och sociala media har gjort det lättare för ungdomar att umgås 

virtuellt och dataspel kan istället till viss del ersatt behovet att umgås fysiskt där alkohol kan 

förekomma (Pennay et al, 2015; Svensson & Andersson, 2016). En annan hypotes är att 

narkotika ersatt alkoholen. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) har bruket av olika former 

av narkotika ökat bland ungdomar under samma år som konsumtionen av alkoholen 

minskat. Speciellt bruket av cannabis har ökat bland ungdomar. Dessa data är dock 

aggregerad och kan inte fastställa några samband men kan visa på en intressant utveckling 

som bör studeras. 

2.5 Använder ungdomarna narkotika istället 

Bruket av narkotika har med tiden ökat i Sverige efter år 2004 (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Enligt Narkotikastrafflagen (SFS 1968:64) klassas narkotika som ämnen som är 

beroendeframkallande eller har euforiserande effekter. Ämnen som lätt kan göras om till 

preparat som är beroendeframkallande eller har euforiserande effekter ingår även i gruppen 

narkotika. Exempel på preparat som ingår i definitionen är bland annat vissa läkemedel, 



6 

cannabis, amfetamin, heroin samt kokain (CAN, 2014a). Den vanligaste formen av narkotika 

i Sverige är cannabis (Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt CANs (2014a) rapport hade år 

2004 12 procent av den svenska befolkningen mellan 16 till 84 år testat cannabis vid 

åtminstone ett tillfälle. Bruket av cannabis har även ökat internationellt och enligt WHO 

(2016) hade år 2013 181. 8 miljoner av världens befolkning någon gång använt 

cannabispreparat i åldrarna 15 till 64. Inom Europa skiljer sig andelen som brukar narkotika 

åt där några länder har en ett högre användande av cannabis än andra. Några exempel på 

länder som har ett högt användande av cannabis är Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna 

och Frankrike med prevalens på fem till åtta procent av befolkningen i åldrarna 15 till 64. 

Detta jämfört med länder som Sverige, Finnsland, Tyskland och Polen med en relativt låg 

prevalens på två till fyra procent. Internationellt sätt har Sverige en relativ lågt bruk av 

cannabis (WHO, 2016). Det kan dock finnas regionala skillnader i användningen av cannabis 

i Sverige då en annan studie visar på en betydligt högre användning av cannabis i södra 

Sverige, 13.9% bland män och 8.3% bland kvinnor (Lindström, 2008). Bruket av narkotika 

generellt har även ökat i samband med ökningen av cannabis sedan år 2004 

(Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Från 2004 och fram till 2011 var trenden något ökande för cannabisbruket i Sverige, trenden 

vände dock och har efter 2011 minskat något. Dock är det inte speciellt många i befolkningen 

som använder cannabis. Generellt har användningen av cannabis legat omkring 2 till 2,5 

procent från 2007 fram till 2015 (CAN, 2017). Enligt Folkhälsomyndigheten (2014)  är det 

hälften så många kvinnor (1,5 %) använder cannabis jämfört med män (3 %) i åldrarna 16 till 

84 år. Könsfördelningen i bruket av tyngre former av narkotika ser liknande ut där män står 

för största bruket (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Som tidigare nämnts är andra typer av narkotika inte lika vanligt i Sverige. Efter cannabis är 

amfetamin den vanligaste formen av narkotika. Narkotika som kokain och heroin står för en 

låg prevalens av narkotikabruket i Sverige och är mindre populärt. Bruket av narkotika är 

svårt att mäta då mörkertalet är stort. Populariteten för exempelvis cannabis och 

amfetaminet syns bland annat på data kring antal tillslag samt mängd beslagtagen narkotika 

av polis och tull (CAN, 2014a). 

Andelen ungdomar i årskurs nio som använt narkotika har legat stabilt sedan 2003 med 

endast viss variation mellan enskilda år. Under år 2016 var det 6 procent av pojkarna och 5 

procent av flickorna som uppgivit att de någon gång använt narkotika. För ungdomar i 

årskurs två på gymnasiet har dock antalet som använt narkotika ökat. Andelen som någon 

gång använt narkotika år 2004 var 16,3 procent (pojkar) respektive 12,9 procent (flickor) och 

ökat till 20.9 procent bland pojkarna och 14 procent bland flickorna år 2016 (CAN, 2016). 

Bland ungdomar är den vanligaste formen av narkotika cannabis och likt för 

narkotikaanvändningen generellt har användningen av cannabis i årkurs nio varit relativt 

stabil sedan år 2000 med kraftiga variationer mellan enskilda år. Under år 2016 uppgav 4,6 

procent av pojkarna och 4,3 procent av flickorna att de använt cannabis någon gång. Bland 

ungdomar i årkurs två på gymnasiet syns en viss skillnad där andelen pojkar som någon gång 

använt cannabis var 15,2 procent år 2004 och 19,8 procent år 2016, och för flickor från 11,4 

procent till 12,9 procent (CAN, 2016). Trenden för användningen av cannabis har varit 

relativt stabil bland ungdomar, speciellt bland de i årkurs nio. Med endast en marginell 
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ökning för de ungdomar i årkurs två på gymnasiet är det inte troligt att minskandet av 

alkoholkonsumtionen beror på att ungdomar övergår till att använda cannabis eller annan 

form av narkotika. Då dessa undersökningar endast presenterar aggregerad data är det dock 

svårt att dra riktiga slutsatser, och således är studier nödvändiga som använder individuell 

data för att studera de ungdomar som inte konsumerar alkohol och om de använder 

narkotika eller cannabis. 

2.6 Totalkonsumtionsmodellen och normalitetsprincipen som teoretiska 

referensramar 

Totalkonsumtionsmodellen är en teori som förklarar hur trender i alkoholkonsumtion ser ut 

och hur olika delar av samhället är sammankopplade och speglas i varandra. 

Totalkonsumtionsmodellen anses vara grunden i svensk alkoholpolitik och den svenska 

policys som berör alkohol. Det är tack vare totalkonsumtionsmodellen om vi idag har ett 

statligt monopol på alkoholförsäljning i Sverige. Teorin härstammar från 1950- talets teori 

om alkoholkonsumtionen och dennes fördelning i ett land (Hasselgren, 2012). 

Totalkonsumtionsmodellens grund är att totalkonsumtionen av alkohol  i ett land framförallt 

drivs av normalkonsumenterna eftersom de är betydligt fler än låg- och riskkonsumenter. En 

ökning av totalkonsumtionen innebär att fler normalkonsumenter har en riskkonsumtion 

vilket speglar sig i en ökning av alkoholrelaterade skador (Svensson & Enefalk, 2012). 

Totalkonsumtionsmodellen är en teori som försöker koppla samman låg- samt 

medelkonsumenterna av alkohol med riskbruket av alkohol. Dessa kopplas samman genom 

att om låg- och medelkonsumenterna av alkohol ökar kommer även riskbruket av alkohol 

speglas av detta och således också öka. Kort kan totalkonsumtionsmodellen förklaras att om 

konsumtionen ökar i ett land görs detta i samtliga samhällsskikt samt ökar antalet med en 

riskkonsumtion (Skog, 1985). Teorin förklarar även hur låg-, medel- och högkonsumenter av 

alkohol är sammanlänkande vilket visas i modern forskning. Vid studerandet av den ökade 

trenden av alkoholkonsumtionen syns att konsumtionen av alkohol ökade i en liknande takt 

för låg-, medel- och högkonsumenterna (Brunborg, Bye & Rossow, 2014). 

Via denna teori har den moderna svenska synen av alkohol byggts upp och resulterat i en 

politik med fokus på begränsat tillgänglighet och minskandet av den totala konsumtionen. 

Flera studier ställer sig bakom totalkonsumtionsmodellen som teori (Hasselgren, 2012; NAD; 

2002 ). Viss kritik finns kring Sveriges höga tilltro till teorin då en bredare syn på 

konsumtionen av alkohol efterfrågas av vissa (NAD, 2002). Alkoholkonsumtionen har sänkts 

under de senaste åren, speciellt bland ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Nedåtgående trend av alkoholkonsumtion bland ungdomar kan förklaras av 

totalkonsumtionsmodellen, när totalkonsumtionen minskar minskas även konsumtionen 

bland ungdomar.  Enligt totalkonsumtionsmodellen minskar den alkoholrelaterade skadorna 

eftersom antalet riskkonsumenter minskar.  

Eftersom totalkonsumtionsmodellen inte kan appliceras för kopplingen mellan 

alkoholkonsumtion och använding av narkotika används normalitetsprincipen i detta arbete. 

Teorin härstammar från sociologin och ämnas förklara hur samhällets stigmatisering eller 

http://www.can.se/globalassets/aon/2012/nr6/totalkonsumtionsmodellen.pdf
http://www.dldocs.stir.ac.uk./documents/nad42.pdf
http://www.dldocs.stir.ac.uk./documents/nad42.pdf
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skepsis för vissa beteenden hos enskilda individer eller grupper försvinner via en 

normalisering av beteendet. Teorin har sedan med tiden utvecklats för att förklara enskilda 

beteenden och hur dessa med tiden normaliseras via ändrandet av samhällets syn på 

exempelvis cannabis. Teorin är där av inte ursprungligen ämnad att förklara enskilda 

specifika beteenden och samband utan endast hur samhällets beteende ändras vid 

normaliseringen av ett beteende (Parker, Williams & Aldridge, 2002). Vid appliceringen av 

normalitetsprincipen på ungdomars alkoholkonsumtion kan teorin visa att när många 

ungdomar använder alkohol så blir detta beteende mer normaliserat vilket betyder att många 

ungdomar utan riskfaktorer konsumerar alkohol och samtidigt använder narkotika, medan 

under perioder där alkoholkonsumtion sjunker och inte är normaliserat så är det främst 

ungdomar med hög alkoholkonsumtion som använder narkotika eftersom de har fler 

riskfaktorer (Parker et al, 2002; Szitman, Zlotnick & Harel-Fisch, 2016). Detta betyder då att 

under tidigt 2000-tal när alkohol var normaliserat och konsumtionen hög bland elever i 

årskurs nio så använder även de med låg alkoholkonsumtion narkotika medan de ungdomar 

som idag använder narkotika är främst de med hög alkoholkonsumtion. 

2.7 Tidigare studier 

Huruvida trenden av att fler och fler ungdomar inte konsumerar alkohol beror på att de 

istället använder narkotika är nästan helt outforskat och där av finns ett behov av empiriska 

studier. I genomgång av litteraturen inför detta arbete framkom endast en studie som 

undersökt detta. En nederländsk studie har undersökt eventuella samband mellan 

nedåtgående trend av alkoholkonsumtionen i Nederländerna med landets cannabisbruk. 

Studien syftade till att bland annat se om ungdomar som väljer att konsumera mindre 

alkohol använder cannabis istället. Studien var en tvådelad tvärsnittsstudie med mätningar 

år 2005 med 1 854 respondenter samt år 2009 med 2 088 respondenter. Studiepopulationen 

var mellan 13 och 16 år och var samtliga från Amsterdamregionen. Studien resultat visar 

dock inte på något sådant samband i Nederländerna (Verhagen, Uitenbroek, Schreuders, 

Messaoudi & de Kroon, 2015). Eftersom studien är utförd i ett annat land med en liberal 

narkotikapolitik är det svårt att dra direkta slutsatser huruvida data kan appliceras på 

svenska förhållanden. Det finns inte heller några studier som har testat ifall 

normalitetsprincipen kan användas som förklaringsmodell för sambandet mellan alkohol- 

och narkotikaanvändning.  

2.8 • Problemformulering 

Data visar att alkoholkonsumtionen minskar bland ungdomar utan att vi vet varför. Att 

alkoholkonsumtionen minskar bland ungdomar är förstås positivt för samhället och 

folkhälsan, men ersätts alkoholen av något annat? Om alkoholen ersätts av något, vad är 

detta och är det ett bättre alternativ eller är det något som samhället måste motarbeta. En 

teori om varför konsumtionen av alkohol minskar bland ungdomar är att de istället använder 

narkotika, att ungdomar där av använder främst cannabis framför alkohol, kanske till följd av 
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en ökad liberalisering av deras attityder till cannabis. Om alkoholen väljs bort för exempelvis 

cannabis eller annan narkotika så är den nedåtgående alkoholtrenden alarmerande och inte 

något positivt. 

Under perioder där konsumeringen av alkohol inte längre är normen bland ungdomar är det 

av vikt att undersöka vilka ungdomar som brukar narkotika. Normalitetsprincipen 

förespråkar att det då är främst ungdomar med en riskfylld konsumtion av alkohol som 

använder narkotika, men detta har inte empiriskt prövats. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att undersöka om ungdomars minskade alkoholkonsumtion kan kopplas till en ökad 

användning av narkotika eller om det är främst de med en riskfylld konsumtion av alkohol 

som använder narkotika som normalitetsprincipen förespråkar. 

 Hur ser trenden ut för andel ungdomar som konsumerar måttligt, mycket samt de som inte 

konsumerar alkohol mellan 2001 till 2014? 

 Har andelen narkotika- samt cannabisanvändare bland ungdomar som inte konsumerar 

alkohol ökat från år 2001 till år 2014? 

 Har andelen narkotikaanvändare bland ungdomar som konsumerar måttligt eller konsumerar 

mycket alkohol ökat från år 2001 till år 2014 som normalitetsprincipen förespråkar? 

 Har andelen cannabisanvändare bland ungdomar som konsumerar måttligt eller konsumerar 

mycket alkohol ökat från år 2001 till 2014 som normalitetsprincipen förespråkar? 

 Hur ser trenden ut för bruket av narkotika och cannabis relaterat till alkoholkonsumtion 

uppdelat på kön? 

4 METOD OCH MATERIAL 

Då studien syftade till att söka efter olika samband mellan alkoholkonsumtion och bruk av 

cannabis eller annan narkotika, lämpade sig en kvantitativ ansats. Enligt Szklo och Nieto 

(2012) är den kvantitativa metodansatsen att föredra vid sökandet och testandet av samband 

vilket görs via analyseringen av en större mängd data som ofta insamlats via enkäter. Den 

kvantitativa ansatsen är positivistiskt lagd vilket menas att forskaren är objektiv i studien och 

data används deduktivt vilket innebär att studiens data samlas in för att pröva en redan 

bestämd tes (Olsson & Sörensen, 2011). Det deduktiva synsättet stämde överens med denna 

studie eftersom den utgick från en teori som ämnades testas. Studien är också epidemiologisk 

till sin karaktär och då specifikt beskrivande. Beskrivande epidemiologi undersöker 

betydelsen av tid, plats och person för olika hälsotillstånd (CDC, 2012) och eftersom denna 
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studie undersökte betydelsen narkotika- samt cannabisanvändning över tid så kan den också 

betraktas som epidemiologisk. 

En annan metodologiska ansats är kvalitativ metod, denna lämpar sig dock inte då denna 

metod ofta ämnas analysera upplevelser, tankar och känslor exempelvis från olika 

intervjupersoner. Kvalitativa metoden är även induktiv vilket betyder att ingen teori prövas 

av studien utan att studien är tänkt att generera en ny teori (Olsson & Sörensen, 2011).  

Kvalitativ metod lämpade sig inte för denna studie eftersom studien inte ämnade undersöka 

deltagarnas upplevelser, tankar och känslor som är förknippade med cannabis och alkohol.  

4.1 Forskningsdesign 

Designen på studien bestäms av det fastställda syftet, det är syftet med studien som avgör 

design och tillvägagångssätt då olika analyser och forskningsdesigner är lämpade för olika 

former av studier (Szklo & Nieto, 2012). Hänsyn till studiens resurser måste även tas, enligt 

Mann (2003) har olika forskningsdesigner olika resursbehov i form av exempelvis tid vilket 

kan begränsa syftet. 

Då studien ämnar studera samband lämpar sig exempelvis tvärsnitts- samt kohortdesign. En 

annan respekterad studiedesign är fall- kontroll. Fall- kontrollstudier är dock inte lämpliga 

för större populationsstudier och är därmed inte genomförbar. En kohortstudie följer en 

studiepopulation med gemensamma faktorer för att över tid se hur livsstilsfaktorer ändras 

för att sedan dra samband. Kohortdesign har fördelen att den kan studera djupare samband 

inom populationen genom att se hur exempelvis respondenter ändrar sina livsvanor från att 

dricka alkohol till att bruka olika former av narkotika (Mann, 2003). Eftersom denna studie 

också avser att studera hur narkotika- och cannabisanvändingen förändrats över tid, från 

2001 till 2014, så går inte en kohortdesign att använda eftersom den följer en grupp 

människor när de åldras. 

Tvärsnittsdesign är den vanligaste designen som används vid kvantitativ forskning bland 

annat tack vare att den endast kräver en datainsamling vilket ofta görs med enkäter. Jämfört 

med andra studiedesigner som exempelvis kohortstudie kräver tvärsnittsdesignen inte 

samma resurser (Mann, 2003; Szklo & Nieto, 2012). Tvärsnittsdesign är lämplig för att 

studera prevalenser och frekvenser av exempelvis sjukdomar men även livsstilsfaktorer, 

riskfaktorer eller andra beteenden hos respondenterna. Designen kan även undersöka 

samband mellan dessa faktorer men kan dock inte fastställa kausala samband. Förmånen att 

ha en stor studiepopulation är en stor fördel med tvärsnittsdesignen. Då data endast 

insamlas vid ett tillfälle kan studiepopulationen vara större en exempelvis kohortdesign och 

skapa en mer representativ studie. Designen ger även möjligheten att använda en större 

enkät vilket kan ge en bredare data vilket gör det lättare att inkludera faktorer som kan 

användas som confounders (Mann, 2003). Tvärsnittsstudier kan även upprepas och skapa 

jämförbar data över tid. Denna design kallas upprepad tvärsnittsdesign och utmärker sig 

genom upprepade mätningar som använder samma definitioner, metod och variabler på 

randomiserade studiepopulationer (Bonita, Beaglehole & Kjellstöm, 2006). 



11 

Forskningsdesignen som valts är upprepad tvärsnittsdesign bland annat då den ej kräver 

samma resurser som andra designer. Med upprepad tvärsnittsdesign menas att studien 

upprepas kontinuerligt över tid med olika respondenter. För att undvika bias krävs 

randomisering vid upprepade tvärsnittsdesign för att bland annat säkerställa representativ 

data (Bonita et al, 2006). Designen är även enligt Mann (2003) väldigt bra för att studera 

frekvenser och samband mellan olika faktorer vilket studien syftar till. Metoden kan även ta 

hänsyn till flera confounders för att undvika felaktiga samband (Szklo & Nieto, 2012). Då 

data inom ämnet redan är insamlad av Centralförbundet för alkohol- och drogupplysning 

(CAN) som stöder en upprepad tvärsnittsstudie är denna forskningsdesign att föredra. 

4.2 Urval och studiepopulation 

Studiens population är ungdomar i årskurs nio (ca 15 år) och data används från 

drogvaneundersökningen som årligen genomförs av CAN. Den årliga 

drogvaneundersökningen är en enkätstudie från skolor i hela Sverige som genomförts sedan 

1971. I den aktuella studien används endast data från år 2001 till år 2014. Data före 2001 

exkluderas då det ej anses relevant utifrån studiens syfte eftersom förändringen i 

alkoholkonsumtion bland unga inte började förrän år 2000. Varje år deltar ca 5000 elever i 

årskurs nio från 300 skolor i Sverige. För att säkerställa ett representativt urval tillämpas ett 

stratifierat urvalsförfarande (Gripe, 2013). Vid ett stratifierat urval delas studiepopulationen 

upp i olika grupper, så kallade strata. Varje strata består av en population med endast mindre 

variationer där sedan respondenter väljs ut genom ett slumpmässigt urval. Genom att 

slumpmässigt välja ut grupper från flera olika strata ökar tillförlitligheten (Szklo & Nieto, 

2012). I denna studie delas landet upp i sex olika delar, så kallade stratum. Dessa stratum är 

indelade för att säkerställa ett representativt urval. Varje stratum inkluderar 50 skolor från 

ett visst antal län inom respektive stratum. Detta för att säkerställa att olika delar av 

befolkningen representeras (Gripe, 2013). En beskrivning av de sex stratumerna och antalet 

skolor redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på stratum och fördelning av deltagande skolor för år 2016 (CAN, 2015). 

Stratum  Antal 
skolor 

1. Stockholm  50 

2. Västra Götaland  50 

3. Skåne  50 

4. Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge & Halland  50 

5. Uppsala, Södermanland, Östergötland, Värmland, Örebro, 
Västmanland, Dalarna & Norrbotten 

 

 50 

6. Västernorrland, Jämtland, Västerbotten & Norrbotten  50 

Totalt    300 
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Randomisering utförs i två steg vilket upprepades varje år. I steg ett randomiseras 300 skolor 

utifrån de sex stratumerna som bjuds in till att delta i datainsamlingen. Skolor med få antal 

elever eller skolor med elever som saknar förmågorna att utföra enkäten, exempelvis 

tillräcklig läskunnighet eller funktionsnedsättningar, exkluderades. Skolor med få elever 

exkluderas då eleverna på dessa skolor inte säkert är representativa och kan därmed skilja sig 

mot andra skolor. För att ytterligare säkerställa en representativ data fördelades antalet 

skolor jämt över Sverige. Tack vare olika bortfall varierar antalet deltagande skolor från varje 

år och vanligtvis deltar något färre än 300 skolor (Gripe, 2013).  

Steg två, när skolorna för datainsamlingen fastställts, genomförs en ytterligare 

randomisering där en skolklass från varje skola väljs ut. Klasser på de deltagande skolorna 

som är för få till antalet exkluderades då karaktärerna mellan klasserna kan skiljas åt 

beroende på storleken. Likt de skolor med elever som ej kan delta i studien exkluderas 

klasser med elever som på grund av olika skäl inte kan svara på enkäten (Gripe, 2013).  

Enligt Bonita et al (2006) är det nödvändigt med ett randomiserat urval i studier med 

upprepade tvärsnittsdesign för att säkerställa representativ data. Enligt Gripe (2013) finns 

risker för bias med användandet av hela klasser vid datainsamlingen. Eleverna i en klass kan 

påverka varandra och exempelvis stärka eller minska faktorer som ämnas studeras så kallad 

klustereffekt. Där av är det av vikt att en noggrann randomisering utförs i flera steg. 

Tabell 2. Antal pojkar och flickor som besvarat enkäten respektive år. 

Undersökning år   

 Pojkar Flickor Total 

2001 2 738 2 734 5 472 

2002 2 793 2 662 5 455 

2003 2 696 2 568 5 264 

2004 2 659 2 760 5 419 

2005 2 722 2 699 5 421 

2006 2 523 2 419 4 942 

2007 2 756 2 555 5 311 

2008 2 483 2 405 4 888 

2009 2 603 2 612 5 215 

2010 2 343 2 504 4 847 

2011 2 346 2 302 4 648 

2012 2 417 2 461 4 878 

2013 2 594 2 490 5 084 

2014 2 579 2 342 4 921 

Totalt samtliga år 36 252 35 513 71 852 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen för den befintliga studien genomfördes av CAN mellan åren 2001 och 2014 

på skolor i hela Sverige. Samma metod och enkätfrågor i datainsamling har genomförts av 

CAN från 1971 och inkluderar idag även gymnasieskolor (CAN, 2015). Eftersom den använda 
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data är insamlad av CAN och denna studien är baserad på detta material räknas det som 

sekundärdata. Med sekundärdata menas att någon annan genomfört datainsamlingen samt 

att data som är insamlad kan vara utformat så att den kan användas av andra studier (Olsson 

& Sörensen, 2011). 

Innan datainsamlingen påbörjades tog CAN kontakt med de skolor som är lämpliga för 

studien. Skolorna informeras om undersökningen samtidigt som information samlas in 

angående antal elever, klasser samt hur många elever som fanns i varje klass. Informationen 

från skolorna används sedan i urvalsprocessen. När urvalsprocessen är klar skickas 

enkäterna ut till de skolor som deltog tillsammans med missivbrev, instruktioner hur enkäten 

skulle besvaras samt information till skolan om vilka klasser och elever som fick besvara 

enkäten. Datainsamlingen genomfördes i skolorna med hjälp av lärare. Då enkätinsamlingen 

genomfördes utan tillsyn av personal från CAN var det av vikt att instruktioner var tydliga, 

dels för eleven som besvarar enkäten samt för lärarna som genomförde datainsamlingen. 

Tydliga instruktioner till lärarna fanns även gällande anonymiteten hos de deltagande 

respondenterna och inkluderade hur enkäten skulle behandlas för att säkerställa detta, bland 

annat fick varje respondent ett svarskuvert vilket hindrade läraren samt andra elever från att 

se respondentens svar (Gripe, 2013). 

Efter enkäterna ifyllts skickades dessa till CAN där man noterade datum samt vilka skolor 

samt klasser som skickat ifyllda enkäter. I detta skede förbereddes enkäterna för scanning för 

att föra in den insamlade data digitalt för att sedan kunna behandlas (Gripe, 2013). 

4.4 Bortfall 

Efter datainsamlingen genomgick samtliga enkäter en kontroll där enkäter med sämre 

kvalitet exkluderas. Detta genomfördes genom fyra filter som fångade upp enkäter som var 

oseriöst besvarade, enkäter där respondenter hoppade över väsentliga delar, enkäten där 

respondenterna hoppade över stora delar, samt enkäter som ifyllts slentrianmässigt. De 

identifierade enkäterna exkluderas och räknas som internt bortfall (Gripe, 2013). Internt 

bortfall är när data exkluderas då det av olika anledningar inte kan användas. Detta kan 

exempelvis bero på oseriösa svar eller att respondenten fyllt i enkäten fel alternativt hoppat 

över frågor (Olsson & Sörensen, 2011). Inget internt bortfall fanns i datamaterialet som 

bearbetats i studien, detta då de interna bortfallet redan blivit bortfiltrerat av CAN. Hur stort 

det interna bortfallet som identifierades av CAN framkommer inte i deras rapport om 

tillvägagångsättet för datainsamlingen och bearbetningen av insamlad data (Gripe, 2013). 

Det externa bortfallet består av de klasser som på grund av någon anledning inte kunna tagit 

del av undersökningen. Externt bortfall består av de individer som är tillfrågade att delta men 

avböjer att delta i studien eller av andra skäl ej deltar (Olsson & Sörensen, 2011).  Detta kan 

exempelvis bero på att klasserna varit på praktik under perioden för datainsamling. Det 

externa bortfallet består även av elever som inte ville delta i enkäten samt varit sjuka eller av 

andra skäl ej närvarat vid dagen för datainsamlingen i klassen. Sedan år 2000 ligger nivån 

för det externa bortfallet på mellan 14 och 17 procent och ett genomsnitt på ca 16,3 procent 

(CAN, 2015). 
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4.5 Variabler 

De variabler som används som mätinstrument i studien är den samma för samtliga år som 

studeras. 

4.5.1 Alkohol 

För att mäta alkohol har en mängd olika frågor slagits ihop. Detaljerade frågor har använts 

för att mäta konsumtionen av folköl, starköl, starkcider och alkoläsk, vin och sprit. För varje 

alkoholtyp finns två frågor, den ena mäter frekvens och den andra mäter volym.  

Ett exempel på en fråga i studien som mäter frekvensen av en alkoholtyp som konsumeras är 

”Ungefär hur ofta har du druckit vin under det senaste 12 månaderna”. Denna fråga mäter 

hur ofta respondenten konsumerat alkoholtypen vin de senaste 12 månaderna. Resterande 

frekvensfrågor är utformade på samma sätt.  

Frekvensfrågan för vin hade likt de övriga frekvensfrågorna nio svarsalternativ. Dessa 

alternativ var: Har ej druckit vin de senaste 12 månaderna, 1 gång de senaste 12 

månaderna, 2-6 gånger de senaste månaderna, 1 gång i månaden, 2-3 gånger i månaden, 1 

gång i veckan, 2 gånger i veckan, 3 gånger i veckan eller oftare, och Dricker inte vin.  

Volymfrågan för samtliga alkoholtyper är utformade på samma vis där exempelvis 

volymfrågan för vin var utformad som: ”Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Ungefär 

hur mycket vin har du druckit vid varje tillfälle” med svarsalternativen: Har ej druckit vin 

de senaste 12 månaderna, Mindre än 1 vinglas, 1 vinglas (15 cl), 2 vinglas (30 cl), En halv 

vinflaska (37 cl), 3-4 vinglas (45-60 cl), En hel vinflaska/5 vinglas (75 cl), En och en halv 

vinflaska, 2 vinflaskor eller mer och Dricker inte vin. 

För varje alkoholtyp summeras frekvensen av konsumtionen samt dess volym av 

konsumtionen till antal liter ren alkohol, sedan rankas samtliga alkoholtyper samman till en 

skala där respondentens totala alkoholkonsumtion per vecka visas. Respondenter som 

dricker 0 liter per vecka klassificerades som ingen alkoholkonsumtion. De respondenter som 

uppgav att de druckit 0.1 liter till 8.9 standardglas i veckor för flickor och 13.9 standardglas i 

veckan för pojkar klassificerades som måttlig alkoholkonsumtion. De som uppgav att de 

dricker minst 9 (flickor)/14 (pojkar) standardglas i veckan klassificerades som hög 

alkoholkonsumtion. 

4.5.2 Narkotika och cannabisanvänding 

För att mäta narkotikaanvänding användes en fråga som löd: Har du någon gång använt 

narkotika? Svarsalternativen skiljde sig mellan åren för datainsamlingen med bland annat 

svaren Ja eller Nej samt svarsalternativen Nej, Ja, under de senaste 30 dagarna, Ja, under 

de senaste 12 månaderna samt Ja, för mer än 12 månader sedan. Svarsalternativen 

dikotimiserades till Ja (oavsett tidsaspekt) respektive Nej. 

För att mäta cannabis användes en fråga som löd: Hur många gånger har du använt hasch 

och/eller marijuana. Svarsalternativen var: Ingen gång. 1 gång. 2-4 gånger. 5-10 gånger. 
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11-20 gånger. 21-50 gånger. Mer än 50 gånger. Dessa svarsalternativ dikotomiserades till Ja 

respektive Nej. 

4.5.3 Confounders 

Som confounder används variabeln kön, med svarsalternativen pojke eller flicka. Denna 

variabel har även inkluderat svarsalternativet annan könstillhörighet, detta svarsalternativ 

exkluderas dock dels då den endas inkluderas i enkäter från 2012 och framåt samt att antalet 

respondenter som svarat detta alternativ är för få. 

4.6 Avgränsningar 

Denna studie exkluderade ungdomar från årskurs två på gymnasiet trots att data fanns att 

tillgå till denna grupp. Detta gjordes då nedgången i alkoholkonsumtion från år 2000 

framförallt varit speciellt stor bland elever i årskurs nio och där av mer relevant att studera.  

Studien undersöker bland annat narkotikaanvändandet generellt där ingen hänsyn tas till 

vilket form av narkotika som brukats. Variabeln som används specificerar ej någon specifik 

form av narkotika och där av kan inga skillnader mellan enskilda narkotikatyper visas. Den 

enda formen av narkotika som undersöks specifikt är cannabis.  

Ingen hänsyn tas till prevalensen av bruket av narkotika eller cannabis där samtliga 

respondenter inkluderas i gruppen ”använt narkoitka eller cannabis” oavsett vilket 

utsträckning de brukat preparatet. Detta gör att inga skillnader i bruket av 

narkotika/cannabis kan urskiljas i resultatet, endast om de använt narkotika eller cannabis. 

4.7 Analys 

För att genomföra analyserna samt bearbetning av data har programmet IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) version 23 används. Analysernas resultat 

presenteras genom diagram utformat i Microsoft Excell. 

Först presenteras hur studiens variabler fördelas över tid från år 2001-2002 till år 2013-

2014. Fördelningen över andelen pojkar och flickor, andelen med ingen/måttlig/hög 

alkoholkonsumtion, samt andelen som använder narkotika respektiva cannabis presenteras 

och ett chi2-test används för att undersöka om andelarna skiljer sig åt. Ett chi2 test är en 

testfunktion som beräknar på variablerna och antalet frihetsgrader för att presentera chi2 

värde som visar signifikansnivån. Resultatet från chi2 testerna presenteras med ett chi2 

värde (Chi2), antalet frihetsgrader (df) för den testade variabeln samt p- värdet (p) som visar 

graden av signifikans. Signifikansnivån som används är 95 % vilket presenteras som ett p- 

värde på 0.05 (Field, 2009). Chi2- test avvänds i redovisningen av använda variabler över 

undersökningsåren.  Observera att chi2-testet endast anger om det finns en skillnad mellan 

någon av åren som en indikation på att en förändring har skett. 
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Därefter presenteras andelen med ingen, måttlig och hög alkoholkonsumtion från 2001-2002 

till 2013-2014 separat för pojkar och flickor och skillnader i andelar över tid analyseras med 

chi2-test. Chi2-testet anger även här endast om det finns en skillnad i andel mellan något av 

åren som en indikation på att trenden inte är stabil. 

För att analysera de två första frågeställningarna om narkotika- samt cannabisanvändningen 

har ökat hos ungdomar som inte konsumerar alkohol från 2001-2002 till 2013-2014 har 

andelen narkotika- och cannabisanvändare bland de som inte konsumerar alkohol beräknats 

för varje år. Dessa presenteras i procent. För att analysera de två sista frågeställningarna om 

narkotika- samt cannabisanvändningen har ökat hos ungdomar som har en måttlig 

alkoholkonsumtion respektive högkonsumtion som normalitetsprincipen förespråkar 

redovisas andelen som använder narkotika samt cannabis bland dessa från 2001-2002 till 

2013-2014. För att ytterligare analysera normalitetsprincipen jämförs de som konsumerar 

måttligt och konsumerar mycket alkohol med ungdomar som inte konsumerar alls med hjälp 

av logistisk regressionsanalys. En logistisk regression används då den beroende variabeln är 

kategorisk, alltså antingen ordinal- eller nominalskala. Det finns olika former av logistiska 

regressioner bland annat binär regression och multipel logistisk regression. Den binära 

regressionsanalysen är en väldigt vanlig analysmetod och används när den beroende 

variabeln är dikotom , vilket menas att den har endast två värden. Multipel logistisk 

regression används när det finns två eller fler oberoende variablar som analyseras (Wang, 

2005). Samtliga logistiska regressionsanalyser producerar oddskvoter (OR) samt ett 

konfidensintervall (CI). Oddskvoten visar hur stor sannorlikheten är att variablerna påverkar 

varandra, ofta benämnt som en ökad risk för ett utfall. Oddskvotens värde visar om en 

påverkan finns mellan variablerna i form av ett samband, samt hur stark det eventuella 

sambandet är. En oddskvot under 1.0 visar på en minskad risk eller negativt samband medan 

en oddskvot över 1.0 visar på positivt samband. Konfidensintervallet visar vilket utsträckning 

som oddskvoterna uppkommit av slumpen. Konfidensintervallet som används är 95 % vilket 

presenteras som ett p- värde på 0.05, ett p- värde under 0.05 visar på en högre signifikans. 

Kofidensintervallet på 95 % är en väl använd standard och visar att risken att resultatet 

uppkomit av slumpen är 5 % eller mindre (Ejlertsson, 2012). 

I denna studie användes multipel logistisk regressionsanalys då sambandet mellan 

alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning justerades för confoundern kön. Den justerade 

oddskvoten för kön presenteras inte då den ej var signifikant i någon av de genomförda 

analyserna och där av saknar relevans. Separata logistiska regressionsanalyser genomfördes 

för varje år och således genomfördes totalt 14 logistiska regressionsanalyser, sju stycken för 

att analysera narkotikaanvändningen och sedan sju för att analysera cannabisanvändningen. 

4.8   Kvalitetskriterier 

För att säkerställa kvaliteten i vetenskapliga studier finns ett par kriterier som måste beaktas, 

dessa är validitet, reliabilitet, replikbarhet samt generaliserbarhet. Validitet berör 

trovärdigheten i studien och mätmetodernas precision och att de mäter det de är ämnade att 

mäta. Reliabiliteten berör tillförlitligheten i studien, dess metod och mätningarna som 
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utförts. Tillvägagångsättet i metoden samt mätmetoderna skall kunna replikeras med samma 

resultat. Replikbarheten i studien hör samman med hur väl tillvägagångsättet i studien 

beskrivs och är möjlig att replikeras. Generaliserbarheten berör bland annat 

representativiteten i urvalet och huruvida studiens resultat kan vara generaliserbart på 

samhällsnivå, nationell nivå eller internationell nivå beroende på studiens syfte och bredd 

(Terwee et al., 2007). 

Validiteten i en studie utrycks i olika former och är det viktigaste kvalitetskriteriet i en 

vetenskaplig studie. Validiteten berör bland annat de mätinstrument som använts i 

datainsamlingen exempelvis enskilda enkätfrågor eller frågebatterier som syftar till att mäta 

ett begrepp. Validitet utrycks bland annat i form av intern validitet, ytvaliditet, 

begreppsvaliditet (Banningan & Watson, 2009) och kriterievaliditet (Salkind & Rasmussen, 

2007). Intern validitet berör studiens koppling till empirin bland annat begreppsmässigt och 

använda modeller som förklarar empirin.  

Ytvaliditeten berör hur begrepp mäts i studien och huruvida måttet stämmer med det 

aktuella begreppet. Detta kan säkerställas genom rådfrågandet av forskare inom ämnet som 

berörs (Devon et al., 2007; Szklo & Nieto, 2012). Kriterievaliditeten är kopplat till hur väl 

studiens resultat förhåller sig till andra studier i ämnet. Kriterievaliditet är indelat i 

prediktive validitet som berör ett instruments förmåga att förutspå ett utfall, samt 

konkurrent validitet. Konkurrent validitet visas genom jämförelse med studiens mätningar av 

olika begrepp mot liknande studiers resultat. Hur väl studiens mätinstrument förhåller sig till 

andra mätinstrument visar kvaliteten i instrumenten (Salkind & Rasmussen, 2007). När det 

inte går att testa med kriterievaliditet, då jämförelser inte är möjliga med liknande 

mätinstrument, kan mätinstrumenten bedömas enligt begreppsvaliditeten. I de fall där 

jämförelser med liknande mätinstrument för samma begrepp inte är möjligt kan man 

teorisera de aktuella mätinstrumenten med andra mätinstrument för närliggande begrepp. 

(Devon et al., 2007). Validiteten som kan kopplas till denna studie är kriterievaliditet och 

konkurrent validitet. 

Validiteten är kopplat till mätinstrumenten som används i studien i formen av enkätfrågor. 

Enkätens kvalitet kan till viss del stärkas då flera frågor som inkluderats liknar de som 

används i ESPADs undersökningar som har genomförts runt om i hela Europa var fjärde år 

sedan 1995 och som utarbetats av internationella forskare (ESPAD, 2015). Enkäten i sig är ej 

validitetstestad, dock är de enkätfrågor som mäter alkoholkonsumtion snarlika de som 

inkluderas i frågeformuläret AUDIT-C. Enkäten AUDIT-C är utformad för att mäta 

alkoholkonsumtionen inom en population och är validitetstestad. AUDIT-C anses kunna 

mäta alkoholkonsumtionen på ett bra sätt (Bush, Kivlahan, McDonell, Fign & Bradley, 1998). 

Då CANs enkät, som använts i datainsamlingen till denna studie, använder enkätfrågor likt 

de i AUDIT-C för att mäta alkoholkonsumtionen stärks validiteten berörande dessa 

enkätfrågor.  

Studiens validitet stärks då flera av ESPADs rapporter nämner att ett samband finns mellan 

alkohol och olika former av narkotika, ett samband som då visats under flera år. ESPADs 

undersökningar använder även ett linkande mätinstrument för studerandet av alkohol, 
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narkotika samt cannabis som har använts i denna studie (Hibell et al, 2007; Hibell et al, 

2011; ESPAD; 2016).  

 

Reliabilitet en i en studie avser de mätningarna som utförts och dess tillförlitlighet. Två 

separata mätningar med samma mätinstrument skall visa samma resultat för att 

reliabiliteten ska kunna anses som god. Likt validitet finns olika former av reliabilitet, tre av 

dessa är stabiliteten (Test-retest), den interna reliabiliteten samt interna konsistensen. Ett 

mätinstruments stabilitet även kallad Test- retest innebär att en upprepad mätning på 

studiepopulation med samma instrument skall ge samma resultat. Detta görs ofta i samband 

med studien från någon timme eller upp till en månad efter första mätningen. Den interna 

reliabiliteten berör hur pass väl mätinstrumenten mäter det studerade begreppet och då om 

de enskilda använda variablerna är relevanta. (Devon et al., 2007). Interna konsistensen är 

aktuell när det finns flera frågor i enkäten som mäter samma begrepp. Om den interna 

konsistensen ska anses god ska det finnas en stark korrelation mellan svarsalternativen i 

frågorna (Bannigan & Watson, 2009). Stabiliteten i mätinstrumenten är ej testade, dock har 

den interna reliabiliteten undersökts med hjälp av en split-half undersökning i samband med 

en revidering av mätinstrumenten. Split-half metoden är ett sätt att pröva den interna 

konsistensen i olika instrument som använts i en undersökning. Själva enkäten delas upp i 

två delar där den ena delen består av de frågor som är tänkta att användas medan den andra 

delen består av liknande frågor som mäter samma begrepp, dessa frågor kan vara 

omformulerade eller skilja sig på andra sätt. Resultatet i dessa delar av enkäten jämförs och 

korrelation mellan frågorna undersöks. Om korrelationen är stark visas då att 

mätinstrumenten stämmer överens och mäter samma begrepp med liknande kvalitet 

(Thompson, Green & Yang, 2010).  

En Split-half undersökning genomfördes år 2012 i samband med en revidering av enkäten 

där den interna konsistensen undersöktes. En del enskilda frågor reviderades samt 

ordningsföljden och antalet enkätfrågor. Enkäten ändrades även visuellt där den nya enkäten 

var i färg. Dessa ändringar kan ha en effekt på resultatet och för att kunna säkerställa 

korrekta trendanalyser genomfördes en Split-half för detta år. Detta resulterade i att vardera 

del av underökningen var en enskild enkät, den gamla enkäten samt den nya reviderade. 

Syftet med revideringen var bland annat att korta ner enkäten för att på så sätt minska 

bortfallet. Underökningen kom fram till att endast mindre skillnader kunde identifieras och 

därmed att den interna konsistensen var god bland de reviderade frågorna (CAN, 2013). 

Med replikbarhet menas att studiens tillvägagångsätt skall vara tydligt och kunna replikeras i 

en ny studie och ge samma resultat. Utan tydligt tillvägagångssätt kan en studie inte 

replikeras och dess resultat bekräftas med ytterligare studier (Terwee et al., 2007).  För att 

tillgodose detta kvalitetskriterium presenteras samtliga steg och val i tillvägagångssättet i 

studien och där av bör replikbarheten vara god. Då datainsamlingen är genomförd av 

utomstående myndighet finns även flertalet rapporter på hur datainsamlingen, urvalet med 

mera är genomfört vilket stärker möjligheten att kunna replikera studiens resultat. 

För en god generaliserbarhet ska resultatet i studien kunna appliceras i ett bredare 

perspektiv och användas på andra populationer utöver den studerade. Exempelvis ska 
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resultaten kunna förklara empirin på andra grupper av individer i andra delar av landet eller 

eventuellt andra länder (Olsson, & Sörensen, 2011).  Då studien inkluderar 71 852 individer 

från hela Sverige med ett urval framtaget för att vara representativt är generaliserbarheten 

för den svenska kontexten god. Då flera källor (Antoñanzas et al, 2008; ESPAD, 2015; WHO, 

2014) visar på liknande utvekling i andra länder kan studien eventuellt användas för att 

förklara företeelsen i andra länder med liknande kontext. 

4.9 Etik 

Hela studien bygger på sekundärdata som insamlats och bearbetats av Centralförbundet för 

alkohol- och narkotikaupplysning. 

Vid all forskning skall hänsyn tas till deltagarna och ansvara för att ingen av deltagarna 

kommer till skada eller på något sätt kränks i samband med forskningen. För att säkerställa 

rättigheterna hos deltagare i forskningsstudier finns en rad faktorer samt principer som 

samtlig forskning med individer måste beakta. Dess principer utrycks i form av fyra krav 

vilket är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet ger deltagarna rätt till all information om studien exempelvis syfte, 

tillvägagångsätt samt användningsområde och nyttan med studien. Forskarna i studien 

måste även tydligt informera att studien är frivillig och dennes deltagande kan avbrytas när 

denne önskar i enlighet med samtyckeskravet. Samtyckeskravet kräver ett frivilligt samtycke 

att delta i studien av samtliga deltagare samt rätten att avsluta sin medverkan när denne 

önskar. Konfidentialitetskravet berör skyddandet av anonymiteten hos deltagarna samt att 

all insamlad data från deltagarna skyddas och ingen enskild individ kan identifieras på något 

sätt. De som är behöriga till studiens data begränsas bland annat för att säkerställa 

konfidentialiteten. För att hindra att insamlad data används på fel sätt finns nyttjandekravet. 

Insamlad data får endast användas för forskningssyfte vilket studiedeltagarna skall 

informerade om enligt informationskravet (World Medical Association, 2008). 

Samtliga principer har beaktats i genomförandet av studien. Hela studien är anonym vilket 

respondenterna informeras om i missivbrevet som medföljer enkäten. Detta stärks genom att 

samtliga respondenter tilldelas enskilda svarsbrev där ifyllt enkät förvaras efter ifyllnad. 

Detta hindrar andra elever, lärare eller andra obehöriga att se enkäterna efter att de utdelats 

till respondenterna. I missivbrevet finns information om rätten att avbryta deltagandet samt 

rätten att väja att ej delta i enkäten om så önskas. Respondenten gavs möjligheten att lämna 

in en obesvarad enkät i svarsbrevet om denne ej önskar delta. Respondenterna informerades 

även i missivbrevet att insamlad data endast används i statistiska beräkningar och ingen 

enskild identitet kan utskiljas.  Ifyllda enkäter bearbetas och förvaltas endast av CAN och 

ingen obehörig har tillgång till materialet. Efter bearbetning av materialet förstörs samtliga 

ifyllda enkäter. 

Eftersom enkäten är helt anonym och ingen enskild individ kan identifieras i den insamlade 

data krävs inge etiskt tillstånd. Trots detta har undersökningarna prövats och godkänts av 

den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. 
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5 RESULTAT 

Presentationen av resultaten sker först genom att beskriva hur confounders (kön), den 

oberoende variabeln (alkoholkonsumtion) och de beroende variablerna (användning av 

narkotika och cannabis) fördelar sig över tid från 2001 till 2014. Alkoholkonsumtionen över 

tid från 2001 till 2014 förtydligas sedan genom att den presenteras uppdelat på kön. För att 

besvara de två första frågeställningarna gällande om ungdomar som inte konsumerar alkohol 

i större utsträckning använder narkotika och cannabis, samt de två sista frågeställningarna 

gällande om narkotika- och cannabisanvändningen bland ungdomar med måttlig och hög 

alkoholkonsumtion ökat från 2001 till 2014 som normalitetsprincipen förespråkar, så 

presenteras narkotika- och cannabisanvändningen över tid från 2001 till 2014 för tre 

grupper. Dessa tre grupper är ungdomar som inte konsumerar, de med en måttlig 

alkoholkonsumtion samt de med en hög alkoholkonsumtion. Skillnaden i narkotika- samt 

cannabisanvändning över tid beräknas också med oddskvoter. 

5.1 Beskrivning av hur studiens variabler fördelas över tid 

Fördelningen av studiens confounder (kön), oberoende (alkoholkonsumtion) samt beroende 

variabler (användning av narkotika och cannabis) från 2001-2002 till 2013-2014 presenteras 

i tabell 3.  Könsfördelningen skiljer sig marginellt mellan undersökningsåren med den största 

skillnaden för åren 2013-2014 (51,1% pojkar och 48,1% flickor).  Totalt deltog något fler 

pojkar i studien än flickor (pojkar n= 36 252, flickor n= 35 513). 

När det gäller alkoholkonsumtionen så visar tabell 3 generellt en minskning från 2001-2002 

till 2013-2014. Andelen ungdomar som inte konsumerar alkohol ökade från 21.5% år 2001-

2002 till 49.9% år 2013-2014. Andelen som har en måttlig alkoholkonsumtion minskar dock 

något från att utgöra den största gruppen med 66,1 procent 2001-2002 till 45,7 procent åren 

2013-2014. Högkonsumenterna av alkohol minskade drastiskt från 12,4 procent åren 2001-

2002 till endast 4.4 procent åren 2013-2014 med de största minskningarna efter åren 2005-

2006. Alkoholtrenden visualiseras tydligare i figur 1 där även uppdelning på kön presenteras. 

Trenderna mellan 2001-2002 till 2013-2014 för de tre alkoholgrupperna var likartade för 

både pojkar och flickor. Andelen som inte konsumerar alkohol ökade från 22,5 procent till 

53,5 procent för pojkarna och från 20,4 procent till 46 procent för flickorna. För den måttliga 

konsumtionen av alkohol har det minskat från 64,2 procent till 42,4 procent för pojkarna och 

från 68,1 procent till 49,1 procent för flickorna. Även högkonsumtionen har minskat där en 

markant skillnad visas. Högkonsumtionen av alkohol har minskat från 13,3 procent till 4 

procent för pojkarna och från 11,5 procent till 4,9 procent för flickorna. 

Ingen entydig trend kunde urskiljas mellan 2001-2002 och 2013-2014 för varken narkotika- 

eller cannabisanvändning. Flest ungdomar (8.7%) använde narkotika år 2001-2002 medan 

minst andel ungdomar (5.9%) använde narkotika år 2007-2008. Samma mönster finns även 

för cannabis där flest ungdomar brukade cannabis år 2001-2002 (7,3%) medan minst andel 

ungdomar brukade cannabis åren 2007-2008 (4,9%). 
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Tabell 3: Fördelning mellan undersökningsåren av de beroende variablerna, den oberoende variabeln 

samt confoundern. 

Variabler Antal (n=) 01-02 03-04 05-06 07-08 09-10 11-12 13-14 
Chi2-
värde 

df 
p- 
värde 

Confounders                       

Kön 
           

     Kille n=36252 
50,6% 50,1% 50,6% 51,3% 49,1% 49,9% 51,5% 

   

     Flicka n=35513 
49,4% 49,9% 49,4% 48,6% 50,8% 49,9% 48,1% 

   

            Oberoende variabel 
           

Alkoholkonsumtion 
        

2732.781 12 <.001 

     Ingen n=24054 21.5% 26.1% 29.8% 32.4% 35.1% 41.7% 49.9% 
   

     Måttlig n=41138 66.1% 62.7% 58.9% 57.9% 56.3% 51.7% 45.7% 
   

     Hög n=6660 12.4% 11.2% 11.3% 9.7% 8.6% 6.6% 4.4% 
   

            Beroende variabler 

           Narkotikaanvändning 
        

78.994 6 <.001 

     Inte använt n=66137 91.3% 92.7% 93.4% 94.1% 91.8% 92.4% 92.9% 
   

     Använt n=5241 8.7% 7.3% 6.6% 5.9% 8.2% 7.6% 7.1%       

Cannabisanvändning 
        

78.046 6 <.001 

     Inte använt n=66952 92.7% 93.9% 94.8% 95.1% 93.0% 93.7% 94.2% 
   

     Använt n=4351 7.3% 6.1% 5.2% 4.9% 7.0% 6.3% 5.8% 
   

            

 

 

Figur 1: Fördelningen av konsumtionen av alkohol mellan könen över tid (pojkar: Chi2= 1586.374, df= 

12, p= <.001, n= 36 252)( flickor: Chi2= 1197.833, df= 12, p= <.001, n= 35 513). 
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5.2 Narkotika- och cannabisanvändning bland ungdomar som inte 

konsumerar alkohol 

Andelen narkotika- och cannabisanvändare bland ungdomar som inte konsumerar alkohol, 

konsumerar måttligt samt konsumerar mycket från 2001-2002 till 2013-2014 redovisas för 

pojkar i Figur 2 och för flickor i Figur 3. När det gäller användningen av narkotika bland 

ungdomar som inte konsumerar var den relativt stabil från 2001-2002 till 2013-2014. För 

pojkar varierade användningen av narkotika mellan 1.0 procent (år 2007-2008) och 1.5 

procent (år 2013-2014). För flickor varierade användningen mellan 0.4 procent (2011-2012) 

och 0.8 procent (2001-2002). Pojkarnas användning av cannabis syns ingen tydlig skillnad 

då variationen är från 1.0 procent (2001-2002) till 0,9 procent (2013-2014). För flickorna 

som inte drack alkohol finns inte heller en större skillnad från 0,2 (2005-2006) till 0,6 (2013-

2014) procent. Den låga användningen av narkotika och cannabis bland ungdomar som inte 

konsumerar alkohol och att någon dramatisk förändring inte skett tyder på att ungdomarna 

inte ersatt alkoholkonsumtion med narkotika- eller cannabisanvändning. 

5.2.1 Narkotika- och cannabisanvändning bland pojkar som konsumerar alkohol 

Trenderna för bruk av både cannabis samt narkotika bland pojkar som konsumerar alkohol 

visas i Figur 2. Generellt var användningen av båda narkotika och cannabis stabil fram till 

2007-2008 då användningen av både narkotika och cannabis började öka bland både de 

pojkar med en måttlig konsumtion av alkohol men framförallt bland de pojkar med en hög 

alkoholkonsumtion. Bruket av både cannabis samt narkotika generellt skiljer sig åt markant 

mellan de pojkar som har en högkonsumtion av alkohol jämfört med de med måttlig 

konsumtion. 

Bland pojkar med måttlig alkoholkonsumtion varierade användingen av narkotika ytterst lite 

från 2001-2002 till 2007-2008 och låg mellan 6.1 procent till 7.1 procent för att sedan öka till 

12.3 procent åren 2013-2014. Användningen av cannabis bland pojkar med måtlig 

alkoholkonsumtion minskade marginellt från 5.9 procent från 2001-2002 till 4.7 procent 

2005-2006 för att sedan öka till 10.4 procent åren 2013-2014. 

De pojkarna med högkonsumtion av alkohol visar en något minskande trend av 

narkotikaanvändandet åren 2001-2002 till 2007-2008 från 31,3 procent till 27,3 procent. 

Efter 2007-2008 ökar användningen av narkotika till 49,5 procent år 2013-2014. 

Cannabisanvändandet bland pojkar med högkonsumtion av alkohol följer samma trend som 

för narkotikaanvändandet där trenden inledningsvis är nedåtgående. Under 2001-2002 var 

det 27,4 procent som använde cannabis medan 24,3 procent under 2007-2008. Efter 2007-

2008 ökar användandet av cannabis varje år bland de pojkarna med högkonsumtion av 

alkohol till 44,2 procent för år 2013-2014. 
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Figur 2: Bruket av cannabis och narkotika generellt uppdelat på konsumtionen av alkohol för pojkar 

mellan åren 2001 och 2014. 

5.2.2 Narkotika- och cannabisanvändning bland flickor som konsumerar alkohol 

Trenden för bruk av cannabis samt narkotika generellt bland flickor skiljer sig från pojkarna. 

Bruket av både cannabis samt narkotika generellt följer varandra i grupperna 

högkonsumenter samt de med måttlig konsumtion av alkohol. Trenden för bruket av 

cannabis samt narkotika generellt för både de flickor som är måttliga konsumenter samt 

högkonsumenter av alkohol är ostabil och är både positiv och negativ under 

undersökningsåren. 

Bland flickor med måttlig alkoholkonsumtion syns en relativt stabil trend för 

narkotikaanvändandet med en viss minskning mellan åren 2001-2002 till 2007-2008 från 

6,3 procent till 4,4 procent. Från 2007-2008 till år 2013-2014 syns en viss ökning från 4,4 

procent till 8,7 procenten. Användandet av cannabis bland flickor med måttlig 

alkoholkonsumtion är relativt stabil, men en liten minskning av cannabisanvändandet ses 

från 5 procent under 2001-2002 till 3,7 procent för år 2005-2006. Efter 2007-2008 ökar 

trenden något fram till 2013-2014 där 7 procent av flickorna med måttlig alkoholkonsumtion 

använt cannabis.   

Av de flickorna med högkonsumtion av alkohol visar en minskande trend i 

narkotikaanvändandet mellan 2001-2002 till 2007-2008 från 34,2 procent till 26,6 procent. 

Efter 2007-2008 ökar andelen flickor som använde narkotika avsevärt fram till 2011-2012 

där 38 procent uppger att de använt narkotika i någon utsträckning. Dock går användandet 

av narkotika ner efter 2011-2002 till 34,2 procent år 2013-2014. Användandet av cannabis 
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bland flickor med högkonsumtion av alkohol visar samma trend som för 

narkotikaanvändandet och således minskar cannabisanvändandet inledningsvis. Under år 

2001-2002 var det 30 procent av flickorna med högkonsumiton av alkohol som använt 

cannabis i någon utsträckning och minskar sedan till 22,6 procent 2005-2006. Mellan 2005-

2006 och 2007-2008 syns ingen förändring i användandet av cannabis för att sedan öka 

markant fram till 2011-2012 då 31,8 procent av flickorna med högkonsumtion av alkohol 

använt cannabis. Dock syns även här en minskning efter 2011-2012, åren 2013-2014 var det 

34,2 procent av flickorna med högkonsumiton som använt cannabis. 

 

 

Figur 3: Bruket av cannabis och narkotika generellt uppdelat på konsumtionen av alkohol för flickor 

mellan åren 2001 och 2014. 

5.3 Skillnader i narkotika- och cannabisanvändning mellan måttliga och 

högkonsumenter jämfört med de som inte konsumerar alkohol 

5.3.1 Narkotika 

Likt frågeställningen berörande cannabis har en multipel logistisk regression som justerar för 

kön använts för att studera huruvida narkotikaanvändningen bland måttliga- samt 

högkonsumenter skiljer sig från de som inte konsumerar alkohol. Oddskvoter och 

konfidensintervall från dessa jämförelser presenteras i Tabell 6. Man kan se en ökad 

sannorlikhet för samtliga år för de ungdomar med en måttlig alkoholkonsumtion även ska 
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bruka narkotika jämfört med de som inte konsumerar. Ökningen av sannolikheten är relativt 

stabil där oddsen börjar med att minska något från 6,934 (CI=4,590-10,477) år 2001-2002 

till 6,282 (CI=4,271-9,240) år 2003-2004 för att sedan öka gradvis för varje år till 10,405 

(CI=7,846-13,799) år 2013-2014. Ungdomar med en högkonsumtion av alkohol har 

ytterligare högre odds att bruka narkotika jämfört med de som ej konsumerar. Oddskvoterna 

för högkonsumenterna följer liknande trend som för oddskvoterna för de ungdomar med 

måttlig konsumtion av alkohol. Oddskvoterna börjar med att minska från 46,589 

(CI=30,670-70,770) för år 2001-2002 till 40,347 (CI=27,238-59,766) för år 2003-2004 för 

att sedan ökar för varje år till 73,887 (CI=51,293-106,435) år 2011-2012. De två sista året 

2013-2014 minskader oddskvoten något till 63,42 (CI=45,690-88,0290).  

Oddskvoterna i analysen visar ett tydligt samband mellan bruket av narkotika bland 

ungdomar som både har en måttlig konsumtion av alkohol samt högkonsumenterna. 

Sambanden ökade också från år 2007-2008 vilket ger ytterligare stöd för 

normalitetsprincipen gällande narkotikaanvändning. 

Tabell 5: Logistisk regressionsanalys som presenterar analysen mellan beroende variabeln bruket av 

någon form av narkotika samt oberoende variabeln alkoholkonsumtionen i oddskvoter(OR). Analysen 

tar även hänsyn för confounders i form av kön. Confoundern presenterar inte i tabellen då den saknar 

signifikans i samtliga analyser. 

Alkoholkonsumtion           

Undersökningsår OR (95%)CI Undersökningsår OR (95%)CI 

      2001-2002 
  

2009-2010 
  

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker Måttligt 6,934 4,590-10,477     Dricker Måttligt 8,39 5,986-11,759 

    Dricker Mycket 46,589 30,670-70,770     Dricker Mycket 55,931 39,333-79,534 

      2003-2004 
  

2011-2012 
  

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker Måttligt 6,282 4,271-9,240     Dricker Måttligt 10,525 7,471-14,827 

    Dricker Mycket 40,347 27,238-59,766     Dricker Mycket 73,887 51,293-106,435 

      2005-2006 
  

2013-2014 
  

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker Måttligt 6,639 4,475-9,850     Dricker Måttligt 10,405 7,846-13,799 

    Dricker Mycket 42,701 28,607-63,738     Dricker Mycket 63,42 45,690-88,029 

      2007-2008 
  

       Dricker inte 1,0 
 

       Dricker Måttligt 7,379 4,899-11,114 

       Dricker Mycket 48,301 31,789-73,391 
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5.3.2 Cannabis 

För att testa ifall användningen av cannabis är större bland måttliga och högkonsumenter av 

alkohol jämfört med de som inte konsumerar alkohol har en multipel logistisk regression 

använts som justerar för confoundern (kön). Resultatet presenteras i Tabell 4 för varje två år 

och presenterar graden av samband uttryckt i oddskvoter (OR) samt signifikansnivån i 

konfidensintervall (CI). För samtliga år har de ungdomar med en måttlig alkoholkonsumtion 

en högre sannolikhet för att också använda cannabis jämfört med de som inte konsumerar. 

Oddskvoterna stiger från 7.037 (CI = 4.430-11.180) år 2001-2002 till 14.927 (CI = 7.667-

29.061) år 2005-2006 men sjunker till 9,008 år 2007-2008 (CI =5,503-14,745) för att stiga 

till 13,035 (CI=9,243-18,382) år 2013-2014. Samma trend syns bland ungdomar med en 

högkonsumtion av alkohol. Sannolikheten för att ungdomarna med högkonsumtion av 

alkohol ska använda cannabis ökar för samtliga år jämfört med de ungdomar som inte 

konsumerar. Oddskvoterna stiger de första åren från 48,995 (CI=30,722-78.137) år 2001-

2002 till 108,214 (CI= 55,470-211,110) år 2005-2006 men sjunker sedan till 59,883 

(CI=36,334-98,695) år 2007-2008. Oddskvoterna stiger sedan igen till 74,264 (CI=50,597-

109,002) för år 2013-2014. 

Oddskvoterna för samtliga år visar att ett samband finns mellan de som har en måttlig- samt 

högkonsumtion av alkohol och cannabisanvändning. Samtliga presenterade samband är 

signifikanta på 95 procentig signifikansnivå. Även om ökningen av oddskvoterna under den 

studerade perioden ökat i två omgångar, från 2001-2002 till 2005-2006 för att sjunka år 

2007-2008 för att ytterligare öka fram till 2013-2014 så bekräftar dessa resultat att 

normaliseringsprincipen även kan appliceras på cannabisanvändningen. 
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Tabell 4: Logistisk regressionsanalys som presenterar analysen mellan beroende variabeln 

cannabisbruk samt oberoende variabeln alkoholkonsumtionen i oddskvoter(OR). Analysen tar även 

hänsyn för confounders i form av kön. Confoundern presenteras inte i tabellen då den saknar 

signifikans i samtliga analyser. 

Alkoholkonsumtion 

          

Undersökningsår OR (95%)CI Undersökningsår OR (95%)CI 

      2001-2002 
  

2009-2010 
  

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker Måttligt 7,037 4,430-11,180     Dricker Måttligt 11,105 7,333-16,817 

    Dricker Mycket 48,995 30,722-78,137     Dricker Mycket 74,891 48,897-114,704 

      2003-2003 
  

2011-2012 
  

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker Måttligt 12,026 6,747-21,433     Dricker Måttligt 11,797 7,903-17,608 

    Dricker Mycket 81,556 45,577-145,935     Dricker Mycket 80,441 52,867-122,396 

      2005-2006 
  

2013-2014 
  

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker inte 1,0 
 

    Dricker Måttligt 14,927 7,667-29,061     Dricker Måttligt 13,035 9,243-18,382 

    Dricker Mycket 108,214 55,470-211,110     Dricker Mycket 74,264 50,597-109,002 

      2007-2008 
  

       Dricker inte 1,0 
 

       Dricker Måttligt 9,008 5,503-14,745 

       Dricker Mycket 59,883 36,334-98,695 
               

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av den metodologiska ansatsen för utförandet av studien gjordes efter syftet. Då syftet 

var att studera sambanden mellan alkoholkonsumtionen och användandet av olika former av 

narkotika över tid lämpade sig endast kvantitativ metod. Studiepopulationen som krävs för 

att ge representativ data nationellt över tid gör att andra metoder exkluderas. Kvalitativa 

studier är inte lämpade för studiepopulationer av denna storlek som krävs för studien. 

Minskandet av studiepopulation för att göra den hanterbar vid en kvalitativ metod riskerar 

att påverka studiepopulationens representativbarhet och samband kan ej dras. Kvalitativ 

metod är att föredra vid mindre studiepopulationer och där upplevelser, känslor och olika 
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uppfattningar ämnas studieras, detta är inte fallet för den utförda studien och där av är 

kvalitativ metod inte lämplig (Olsson, & Sörensen, 2011). En metod som är genomförbar i 

den omfattningen som denna studie är epidemiologisk metod. Epidemiologisk metod är likt 

den kvantitativa metoden anpassad för större studiepopulationer och bra för sökandet av 

olika samband i den insamlade data. Således går det också att kalla den valda ansatsen som 

epidemiologisk eftersom studien undersöker trender i levnadsvanor (Szklo & Nieto, 2014). 

Studiedesignen upprepad tvärsnittsstudie valdes dels då den var att föredra för besvarandet 

av syftet. Vid sökandet av samband lämpar sig även andra studier tillexempel kohort, 

eftersom studien ämnar studera trender över tid kan kohortdesignen inte användas. 

Kohortdesignen ämnar även studera studiepopulationen över tid vilket kräver mycket 

resurser vid större nationella studier. Fördelen med kohort är förmågan att dra kausala 

samband mellan de studerade  faktorerna (Mann, 2003). Upprepad tvärsnittsdesign var även 

lämplig då data för sådan studie fanns att tillgå och där av inte krävde insamling av data, 

detta resulterade i att resurser kunde användas till andra delar av studien. 

6.1.1 Urval och Bortfall 

Studiepopulationen är noga framtagen för att representera hela Sverige, dels geografisk då 

skillnader kan finnas mellan delar av landet (CAN, 2015). Skolor som deltog samt eleverna 

valdes randomiserat för att ytterligare säkerställa ett representativt data. Studiepopulationen 

är även stor med över 70 000 respondenter totalt med ca 5000 per undersökningsår. 

Storleken på studiepopulationen samt det urval som genomförts, med bland annat 

randomisering av respondenter, bör studiepopulationen vara representativ och 

generaliserbar på svenska ungdomar. 

 Det interna bortfallet bestående av icke kompletta enkäter eller oseriösa svar exkluderades 

genom en systematisk genomgång av samtlig data (CAN, 2015). Genom den systematiska 

kontrollen av enkäterna bör majoriteten av enkäterna som ifyllts oseriöst exkluderats. Risken 

finns att någon enstaka oseriös enkät, trots kontrollerna inkluderats. Dessa bör vara få till 

antalet och där av inte kunna påverka resultatet. Enligt Olsson & Sörensen (2011) är det 

viktigt att det interna bortfallet identifieras och exkluderas då det annars riskerar att påverka 

resultatet negativt. Det externa bortfallet består främst av hela klasser som på grund av olika 

skäl inte kunnat delta i studien (CAN, 2015). Enskilda individer kan även ha valt att inte delta 

i enkäten på grund av olika skäl samt vissa kan möjligtvis varit frånvarande från skolan av 

olika anledningar. Då insamlingen av data görs på skolor finns risken att ungdomar med 

exempelvis drogproblematik inte närvarar under datainsamlingen, detta då dessa ungdomar 

möjligtvis inte har samma närvara i skolan som andra elever. Ungdomar med 

drogproblematik kan även välja att ej besvara enkäten tack vare stigmatisering, detta kan ha 

en viss inverkan på resultatet då data från ungdomar med drogproblematik uteblir.  

6.1.2 Enkäten/variabler 

Användandet av enkäter för datainsamling är väl beprövad metod som har flera fördelar 

exempelvis kostnad- samt tidseffektiviteten jämfört med andra metoder. Denna metod är 
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även högst lämplig vid studier med upprepade mätningar över längre tid och/eller med stora 

studiepopulationer (Olsson & Sörensen, 2011). Nackdelar finns även gällande enkäter som 

datainsamlingsmetod. Slumpmässiga fel förekommer ofta i enkäter vilket ofta beror på 

respondenternas brist på intresse, tappat fokus eller att enkätfrågor är dåligt formulerade, 

vilket resulterar i att respondenten svarar fel på frågor (Saris & Gallhofer, 2014). Enkäten är 

relativt stor och kan resultera i att respondenterna tappar fokus och svarar felaktigt. 

Enkätfrågorna bör inte vara formulerade på sådant sätt att slumpmässiga fel förekommer på 

grund av dess formulering. Enkätfrågorna är väl använda och förekommer i vetenskapliga 

studier och ska där av inte vara formulerade på sådant sätt att de misstolkas eller på något 

annat sätt skapar slumpmässiga fel. Slumpmässiga fel förekommer också vid inmatningen av 

data då misstag kan göras (Saris & Gallhofer, 2014). Eftersom all data matas in elektronsikt 

är risken liten att misstag sker under denna process. 

Att mäta konsumtionen av alkohol i enkäter är svårt då studier visar på att respondenter kan 

underskatta eller överdriva sin konsumtion. Ofta underskattar man sin konsumtion och 

svarar lägre på dessa frågor (Koppes, Twisk, Snel, Van Mechelen & Kemper, 2004). 

Respondenterna kan även ha svårt att erkänna den korrekta konsumtionen på grund av 

stigmatisering. Problematiken kring mätandet av alkoholkonsumtionen och alkoholvanor 

finns bland annat på grund av olika tolkningar kring vad som är riskkonsumtion och vad som 

kan anses som normalkonsumtion under en vecka eller ett år (Kühlhorn, Hibell, Larsson, 

Ramstedt & Zetterberg, 1999). 

Enkäten som används har över tid förändrats och frågor har reviderats under den tid som 

data till studien är insamlad. Samtliga frågor som används i denna studie var dock 

densamma över åren förutom två frågor. De två frågor som inkluderas trots revidering 

mellan undersökningsåren är fråga nr 43 om respondenten någon gång använt narkotika 

samt fråga nr 1 som behandlar respondentens kön. Fråga 43 dikotomiserades för att kunna se 

trender mellan åren samt göra jämförelser och analyser. Detta då frågan reviderats av CAN 

som ansvarar för enkäten samt datainsamlingen. Frågan i sig har ej ändrats utan 

svarsalternativen reviderats från antingen ja eller nej till att inkludera om de använt 

narkotika de senaste 30 dagarna, under de senaste 12 månaderna samt även för mer än 12 

månader. Efter revideringen inkluderades de utökade svarsalternativen och ger där av mer 

information om studiepopulationen. Eftersom jämförelser mellan åren samt analyser kräver 

variabler med samma svarsalternativ dikotomiserades den enligt ja eller nej. Detta 

exkluderar information, men var nödvändigt för analyseringen av insamlad data. Då frågan 

inte ändrades utan endast svarsalternativen bör den mäta samma begrepp. Om de utökade 

svarsalternativen inkluderats under samtliga undersökningsår har en tydligare bild över 

omfattningen av studiepopulationens narkotika- och cannabisanvändning belysts, samt även 

relaterat till alkoholkonsumtionen. 

Könsfrågan, fråga nr 1, reviderades även från att endast inkludera svaralternativen pojke 

samt flicka till att även inkludera annan könsidentitet från och med år 2012. För att 

genomföra analyserna krävdes det att variablerna var samma för samtliga år, vilket 

resulterade i att alternativet annan könsidentitet exkluderades. Om alternativet inkluderats i 

studien för de år som den fanns i enkäten har viss kunskap möjligtvis kunnat utvinnas ur den 
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insamlade data. Eventuella jämförelser mellan samtliga könsalternativen har kunnat visa på 

intressanta skillnader. 

6.1.3 Avgränsning 

Trots tillgång till data för ungdomar i årkurs två på gymnasiet valdes att endast inkludera 

ungdomar i årkurs nio i studien. Detta för att tidsramen inte tillät inkluderandet av båda 

årkurser. Årkurs nio valdes då denna grupp ansågs mer relevant då trenden för 

alkoholkonsumtionen ändrats mer inom denna grupp. Om årkurs två på gymnasiet 

inkluderats har en jämförelse kunnat göras och där av belysa skillnader mellan olika 

åldersgrupper gällande sambanden kring alkoholkonsumtionen och narkotika- samt 

cannabisanvändandet.  

Studien tar inte hänsyn till vilken form av narkotika som använts av de respondenter som 

svarat att de använt någon form av narkotika. Viss data fanns att tillgå för olika former av 

narkotika likt amfetamin, heroin, kokain med flera. Då syftet inte var att se hur trender såg ut 

samt söka eventuella samband mellan specifika former av narkotika, förutom cannabis, 

gjordes valet att använda en variabel som mätte samtliga former av narkotika och inte ta 

hänsyn till specifika preparat. Det enda formen av narkotika som specificerades och 

undersökdes var cannabis då denna form är den mest använda i Sverige enligt CAN (2014a) 

och Folkhälsomyndigheten (2016) och där av högst relevant. Studerandet av trender för 

specifika former av narkotika är dock intressant och kan visa hur tyngre former an narkotika 

ter sig bland ungdomar. Enligt CAN (2014a) är dock brukandet av tyngre former av narkotika 

ovanligt bland ungdomar och där av möjligtvis inte lika relevant att studera bland ungdomar 

i årkurs nio.   

Vid studerandet av bruket av narkotika samt cannabis analyseras endast hur många som 

någon gång använt narkotika/cannabis i någon utsträckning. Ingen hänsyn tas till hur många 

gånger och hur mycket de brukat någon form av narkotika eller cannabis. Detta då data där 

frekvens för narkotika- och cannabisanvändningen mäts inte var tillgängligt för samtliga 

studerade år. Där av kunde inte hänsyn tas till hur mycket narkotika eller cannabis en 

ungdom brukat utan endas om denne brukat. Studerandet av frekvensen har kunnat ge 

djupare insyn kring hur trenden sätt ut för narkotika och cannabis samt även sambandet med 

ungdomarnas alkoholkonsumtion. Studerandet av narkotika- och cannabisanvändandets 

samband med alkoholkonsumtionen har möjligtvis kunnat visa hur mycket narkotika och 

cannabis som används bland de ungdomar som dricker mycket samt måttligt.  Då resultatet 

visar att ungsomar som dricker mycket använder narkotika och cannabis i större 

utsträckning är det även möjligt att denna grupp även använder narkotika och cannabis mer 

frekvent.  

6.1.4 Kvalitetskriterier 

Ett faktum som stärker studiens kvalitet är det slumpmässiga urvalet. Enligt Szklo och Nieto 

(2012) skyddar denna randomisering av respondenter för systematiska fel i studien och 

minskar risken för att resultatet ska vridas och där av inte spegla empirin. Randomiseringen 
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genomfördes både i valet av skolor samt valet av klasser inom dessa skolor för att minska 

risken för en studiepopulation som inte speglar samhället. 

Kvaliteten i studien stärks till viss del då enkäten som använts vid datainsamlingen är väl 

använd. Validiteten stärks då enkäten som har använts för att samla in data liknar bland 

annat ESPADs enkät med liknande frågor. Detta stärker ytvaliditeten då ESPADs 

frågeformulär också är väl beprövad (ESPAD, 2015). Enkätfrågorna om alkohol liknar de i 

AUDIT-C vilket är en validerad enkät för mätandet av alkoholkonsumtionen (Bush et al, 

1998). Validiteten kan till viss del stärkas bland annat då vissa frågor är validitettestade 

enligt Bush et al (1998), dock är inte samtliga frågor validitets testade. För att ytterligare 

stärka studien validiteten behövs en validitetsstudie som inkluderar samtliga frågor i enkäten 

som använts. Validiteten påverkas även då vissa variabler slagits i hop för att kunna 

genomföra analyser. Detta kan medföra en viss försämring i validiteten då en risk kan finnas 

att variabeln inte mäter exakt samma begrepp. Alla ändringar i variablerna har kontrollerats 

av en forskare inom ämnet och bör där av minska risken för eventuell bias.  

Förutom en Split-half har inte reliabiliteten i enkäten testats (CAN, 2013). För att säkerställa 

en god reliabilitet har vidare tester behövts, exempelvis ett Test-retest. Då sekundärdata 

använts har inga vidare reliabilitettester kunnat genomföras i ramen för den befintliga 

studien.  

En stor mängd information finns kring tillvägagångsättet vid randomiseringen av 

respondenter, hur datainsamlingen är genomförd samt hur samtlig data kontrollerats för att 

exkludera interna bortfall. Denna information finns att tillgå från den myndighet som 

genomfört datainsamlingen CAN (Gripe, 2013; CAN, 2015). Tillgängligheten av denna 

information stärker replikbarheten då studiens olika steg i datainsamlingen kan följas och 

där av underlätta en replikerande studie. Ytterligare stärks replikbarheten genom tydlig 

presentation av datahanteringen och analyserna i denna studie. 

Studiepopulationens storlek tillsammans med ett urval designat för att vara representativt 

för majoriteten av den studerade populationen är generaliserbarheten stark. Totalt deltar 

över 70 000 elever i årskurs nio. Huruvida studiens resultat kan appliceras och generaliseras 

inom andra kontexter, exempelvis andra nordiska länder, är upp till den som nyttjar denna 

studie. Det är möjligt att resultatet, eller delar av det, kan förklara empirin utanför den 

svenska kontexten då flera andra länder i Europa visar liknande trender både gällande 

alkoholkonsumtionen och bruket av narkotika, dock är det inte studiens syfte och kan där av 

inte styrkas.  

6.2 Etisk diskussion 

Deltagandet i studien har varit anonymt och ingen respondent går att identifiera i den 

använda data. Respondenternas ifyllda enkäter har skyddats på plats vid 

datainsamlingstillfällena för att inga obehöriga, exempelvis andra respondenter eller dess 

lärare, skall se vad respondenten svarat. Viss risk kvarstår dock då datainsamlingen sker i 
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skolor med hjälp av lärare samt annan skolpersonal. Efter insamlingen skickas enkäterna till 

CAN för bearbetning och möjligheten att identifiera enskild respondent tas bort. 

Enkäten är frivillig vilket framkommer av missivbrevet som bifogas i början på samtliga 

enkäter. Frivilligheten ska även ha informerats muntligt av skolpersonalen som genomför 

datainsamingen. Skolpersonalen skall, utöver frivilligheten, även delge information om syftet 

med datainsamlingen, anonymiteten samt annan viktig information respondenterna har rätt 

till.  Ingen kontroll att information om respondenternas etiska rätt ges muntligt finns, vilket 

kan leda till att respondenter missar denna information. Trots att informationen finns i 

missivbrevet finns risken att respondenter missar denna. Eftersom datainsamlingen sker i 

klassrummen med hjälp av skolpersonal finns risken att respondenterna känner sig pressade 

att delta. Grupptryck kan även förekomma då datainsamlingen sker i klassen respondenten 

tillhör. Respondenten har kunnat lämna in en tom enkät om så denne önskar vilket bör 

kunna minska eventuell påtryckning på respondenten, då ingen ska kunna se om enkäten är 

ifylld eller ej. Som tidigare nämnts görs datainsamlingen i respondentens skola vilket kan 

riskera vissa av de etiska principerna. Metoden för datainsamlingen är dock till för att, så 

långt det går, ta hänsyn och följa de etiska principerna. För att minska risken för eventuell 

påtryckning från personal eller andra respondenter att delta har en annan arena för 

datainsamling kunnat användas. Användandet av en annan arena har även möjligtvis 

minskat risken för obehöriga att otillåtet ta del av besvarade enkäter, exempelvis läraren som 

genomför datainsamlingen. Skolan som arena ansågs dock lämpligast för genomförandet av 

datainsamlingen då respondenterna kan samlas naturligt och datainsamlingen kan ske 

kontrollerat. Den skolpersonal som eventuellt handhavit ifyllda enkäter ska ha haft kunskap 

om vikten av integriteten i materialet. 

All data behandlas av CAN efter insamlingen och endast behöriga har tillgång till materialet. 

När all bearbetning är utförd förstörs samtliga enkäter. All användning av data i denna studie 

har skett med försiktighet för att minska risken för spridning av rå data till obehöriga. 

Samtlig data har endast sparats på ett USB minne och raderats när samtliga analyser var 

genomförda för att bevara konfidentialiteten. 

Trots att ingen etisk prövning har krävts för genomförandet av studien finns detta och stärker 

då studiens etiska förhållningsätt. 

6.3 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om ungdomars minskade alkoholkonsumtion kan 

kopplas till en ökad användning av narkotika och om det är främst de med en riskfylld 

konsumtion av alkohol som använder narkotika som normalitetsprincipen förespråkar. 

Studiens frågeställningar berör hur användandet av narkotika samt cannabis förekommer 

bland ungdomar som inte konsumerar, konsumerar måttlig samt konsumerar mycket 

alkohol. 
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6.3.1 Alkohol generellt 

Resultatet visar en markant minskning i konsumtionen av alkohol bland både pojkar och 

flickor. Andelen ungdomar som högkonsumerade alkohol har minskat markant under 

undersökningsåren. Även de ungdomar med måttlig alkoholkonsumtion har minskat medan 

antalet ungdomar som helt avstår från alkohol ökat betydligt och utgör den största gruppen 

de sista undersökningsåren. Liknande trend syns även i flera andra rapporter som undersökt 

alkoholkonsumtionen i Sverige (ESPAD, 2015; CAN, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Denna trend visas även i övriga Europa där flera länder visar på en minskning bland i 

konsumtionen av alkohol bland ungdomar (ESPAD, 2015; HSCI, 2013) och den traditionella 

höga konsumtionen av alkohol i Europa minskar nu stadigt (Antoñanzas, et al 2008). Inom 

de nordiska länderna uppvisas en markant minskning av konsumtionen bland ungdomar 

jämfört med andra länder i Europa, endast Danmark har en fortsatt stabil trend gällande 

alkoholkonsumtionen bland ungdomar (ESPAD, 2015). 

Resultatet från denna studie bekräftar totalkonsumtionsmodellen bland ungdomar och deras 

alkoholkonsumtion. Enligt totalkonsumtionsmodellen följer hög, medel och låg- 

konsumtionen varandra och vid en ökande eller minskande trend av alkoholkonsumtion syns 

att konsumtionen av alkohol ökade i en liknande takt för samtliga konsumentgrupper 

(Brunborg et al, 2014; Skog 1985). Studien bekräftar detta då det tydligt syns på de 

ungdomar med högkonsumtion eller måttlig konsumtion då båda grupperna minskar 

markant över tid samtidigt som gruppen ungdomar som helt avstår från alkohol ökar 

drastiskt. Totalkonsumtionsmodellen förklarar även enligt hur olika gruppers 

alkoholkonsumtion följer varandra (Hasselgren, 2012), detta syns i jämförelserna mellan 

könen där den minskade alkoholkonsumtionen följer varandra för båda könen. 

6.3.2 Konsumerar inte alkohol 

Bruket av narkotika samt cannabis är väldigt lågt för samtliga år bland de ungdomar som inte 

konsumerar alkohol. Användandet av narkotika eller cannabis har rört sig runt en procent 

under samtliga år för båda könen där pojkarna generellt använder narkotika och cannabis i 

något större utsträckning än flickorna. Skillnaden mellan könen samt även 

undersökningsåren är dock väldigt små och rör sig inte om några signifikanta skillnader. Det 

ytterst låga bruket av narkotika samt cannabis bland ungdomar som inte konsumerar alkohol 

förkastar hypotesen att narkotika och framför allt cannabis, ersätter alkoholen. Om narkotika 

eller cannabis skulle börjat ersätta alkoholen som form av berusningsmedel ska brukandet av 

dessa vara högre bland de ungdomar som valt att inte dricka alkohol därför stämmer inte 

hypotesen, åtminstone inte i den svenska kontexten. Denna hypotes har prövats i en studie 

utförd i Nederländerna där studien kom fram till samma slutsats, att en minskad konsumtion 

av alkohol inte beror att ungdomarna övergår till att bruka cannabis (Verhagen et al, 2015). 

6.3.3 Måttlig samt högkonsumtion 

För både narkotika och cannabis finns det samband mellan dels högkonsumerandet av 

alkohol bland ungdomar, men även den måttliga konsumtionen. Sambandet mellan bruket 

av narkotika och ungdomar med måttlig konsumtion av alkohol är stark och ökar mellan 

http://www.can.se/globalassets/aon/2012/nr6/totalkonsumtionsmodellen.pdf
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undersökningsåren. Under de sista undersökningsåren är oddsen att en ungdom som 

konsumerar måttligt med alkohol även använt narkotika ca 10 gånger högre än de ungdomar 

som inte konsumerar alkohol. Andelen ungdomar med måttlig alkoholkonsumtion som 

använt narkotika har ökat för båda könen där pojkarna brukat narkotika i större 

utsträckning. Bruket av cannabis i gruppen med måttlig alkoholkonsumtion följer samma 

trend. Oddsen för att använda cannabis ökar under undersökningsåren och under sista 

undersökningsåren var oddsen 13 gånger högre att ungdomar med måttlig 

alkoholkonsumtion använt cannabis jämfört med de ungdomar som inte konsumerar. 

Utvecklingen för användandet av cannabis har ökat med tiden för de med måttlig 

alkoholkonsumtion för båda könen. 

Bland ungdomar med högkonsumtion av alkohol är sambanden mycket starkare mellan 

alkoholkonsumtionen och bruket av narkotika och cannabis och har ökat över tid. Oddsen att 

en ungdom som har en högkonsumtion av alkohol använt narkotika har pendlat under 

undersökningsåren. Oddsen att en ungdom som konsumerar mycket alkohol också använt 

narkotika är väldigt hög jämfört med de som inte konsumerar. Inom denna grupp med 

högkonsumtion av alkohol har trenden av narkotikabruket ökat. Sambandet mellan bruket av 

cannabis och alkoholkonsumtionen är även där starkt för de som är högkonsumenter. 

Trenden för användandet av cannabis har ökat för pojkarna, bland flickorna som konsumerar 

mycket har dock användandet av cannabis minskat något. 

Ökningen av både narkotika- samt cannabisanvändningen från 2007-2008 som skett bland 

ungdomar med måttlig alkoholkonsumtion samt de med hög alkoholkonsumtion ger ett visst 

stöd för normalitetsprincipen eftersom principen förespråkar att under perioder då 

alkoholkonsumtion bland unga inte är normaliserat så är det främst de med högre 

alkoholkonsumtion som använder narkotika och cannabis.  

Studier som studerar sambandet mellan ungdomars alkoholkonsumtion och användandet av 

narkotika är få. Dock stämmer studiens resultat att ungdomar med högkonsumtion av 

alkohol använder narkotika samt cannabis i högre utsträckning med annan forskning på 

ämnet. Ungdomar med högkonsumtion av alkohol har en högre risk att bruka cannabis och 

är även vanligt att alkohol och cannabis brukas samtidigt (Briére, Fallu, Descheneaux & 

Janosz, 2011). Andra studier har mer övergripligen undersökt narkotika och cannabis 

samband med alkoholkonsumtionen där bland annat sambandet med ökat bruk av cannabis 

kunde förklara en minskning av alkoholkonsumtionen bland studenter. Denna teori 

motbevisades dock i en annan studie (Verhagen et al, 2015). 

Utvecklingen av narkotika- och cannabisanvändningen bland alkoholdrickande ungdomar 

kan förklaras av normalitetsprincipen då ungdomar med en högkonsumtion av alkohol i 

större utsträckning använder narkotika. Enligt normalitetsprincipen är det de med 

högkonsumtion av alkohol som främst brukar narkotika under perioder med låg konsumtion 

av alkohol (Parker et al, 2002; Szitman et al, 2016).  Resultatet från denna studie stödjer 

normalitetsprincipen som förespår att under tider med låg totalkonsumtion av alkohol är det 

de med högkonsumiton som även brukar olika former av narkotika (Sznitman et a., 2016). 

Bland de som har en måttlig konsumtion av alkohol fanns även där ökad odds för att även 

bruka narkotika eller cannabis, eller åtminstone ha testat något narkotikaklassat preparat. 
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Detta stärker normaliseringsteorin och dess samband mellan narkotika och alkohol bland de 

ungdomar som konsumerar mycket eller måttlig. Enligt Guxens, Nebot, Ariza och Ochoa 

(2007) är alkohol en viktig bestämningsfaktor bland ungdomar för brukandet av cannabis 

och visar att ett samband där ungdomar som konsumerar alkohol har en ökad odds att börja 

bruka cannabis. Detta stämmer överens med denna studies resultat då sambanden mellan de 

ungdomar som konsumerar alkohol och brukar cannabis är starka, ett samband som även 

visas mellan alkohol och narkotika.  Normaliseringsteorin är kopplad samman med 

riskfaktorer och förutspår att de som använder alkohol under perioder där användningen 

inte är normaliserad är främst de med många riskfaktorer (Sznitman et al, 2013). Där av kan 

man tänka sig att de med många riskfaktorer också i större utsträckning använder narkotika. 

För att bättre studera normaliseringsprincipen behövs vidare studier på samband mellan 

konsumtionen av alkohol bland ungdomar och narkotika samt cannabis belysas (Sznitman et 

al, 2016). Denna studie har som syfte att belysa sambandet mellan alkoholkonsumtion bland 

ungdomar och bruket av narkotika samt cannabis inom ramen för normaliseringsprincipen. 

7 SLUTSATSER 

Resultatet visar på en nedgång i konsumtionen av alkohol både bland de ungdomar som 

konsumerar måttligt samt de som konsumerar mycket för båda könen. Antalet ungdomar 

som väljer att helt avstå från alkohol har ökat markant under åren som studerats. 

Tillsammans stöder dessa resultat att totalkonsumtionsmodellen kan appliceras på 

nedgången i ungdomars drickande. 

De ungdomar som inte konsumerar alkohol använder inte narkotika eller cannabis i någon 

större utsträckning och någon ökning av narkotika eller cannabisanvändning från 2001-2002 

till 2013-2014 kunde inte heller noteras vilket krävts för att hypotesen att unga ersatt 

alkoholkonsumtionen med narkotikaanvändning ska stämma. Således finner denna studie att 

elever i årskurs nio inte ersatt alkoholkonsumtion med narkotikaanvändning. 

Däremot har både ungdomar med måttlig alkoholkonsumtion och hög alkoholkonsumtion 

ökat sin narkotika- och cannabisanvändning, främst från åren 2007-2008 vilket 

normalitetsprincipen förespråkar. Således finner denna studie att normalitetsprincipen har 

empiriskt stöd och att under perioder av låg alkoholkonsumtion så är det främst de 

ungdomar med måttlig eller hög alkoholkonsumtion som använder narkotika och cannabis. 
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8 FÖRSLAG TILL NY FORSKNING 

Resultatet i studien kan bidra med kunskaper i hur grupper med högkonsumtion av alkohol 

brukar narkotika samt cannabis. Grupper med högkonsumtion av alkohol har högre risk att 

använda sig av narkotika och cannabis och bör där av vara i fokus för preventivt arbete. 

Kopplingen mellan alkohol och narkotika samt cannabis stärks i denna studie och kan där av 

eventuellt visa att insatser som hämmar alkoholkonsumtionen bland ungdomar kan hjälpa 

att förebygga brukandet av narkotika. Sambandet mellan dessa stärker rollen för det 

preventiva arbetet som utförs inom detta område och visar att insatser mot alkohol och mot 

narkotika inte nödvändigtvis kan särskiljas. 

Normalitetsprincipen får ett visst stöd i studiens resultat och kan visa att denna teori 

möjligtvis kan användas för att förklara bruket av narkotika och cannabis bland ungdomar, 

och där av bättre förutse trendskillnader i bruket av narkotika och cannabis. 

Ytterligare forskning krävs för att bekräfta normalitetsprincipen inom detta område där 

kausala samband studeras. Ytterligare forskning behövs även för att belysa varför 

alkoholkonsumtionen minskat bland ungdomar. 
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BILAGA 

Använda frågor från CANs undersökning av årkurs nio år 2014 (CAN, 2014b). 

 

Fråga 1: Är du pojke eller flicka? Svarsalternativ: Pojke, Flicka 

Fråga 18: Ungefär hur ofta har du druckit folköl under de senaste 12 månaderna? 

Svarsalternativ: Dricker inte folköl, 3 gånger i veckan eller oftare, 2 gånger i veckan, 1 gång i 

veckan, 2-3 gånger i månaden, 1 gång i månaden, 2-6 gånger de senaste 12 månaderna, 1 

gång de senaste 12 månaderna, Har ej druckit folköl de senaste 12 månaderna. 

Fråga 19: Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Ungefär hur mycket folköl har du 

druckit vid varje tillfälle? Svarsalternativ: Dricker inte folköl, 1 glas eller mindre, 1 liten 

burk/flaska (33 cl), 1 stor burk/flaska (2 små burkar/flaskor), 2 stora burkar/flaskor (3 små 

burkar/flaskor), 3-4 stora burkar/flaskor (4-6 små burkar/flaskor), 5-7 stora burkar/flaskor 

(7-11 små burkar/flaskor), 8-10 stora burkar/flaskor (12-15 små burkar/flaskor), 11 stora 

burkar/flaskor eller mer (16 små burkar/flaskor eller mer), Har ej druckit folköl de senaste 12 

månaderna. 

Frågor ställdes även om respondenten druckit starköl, starkcider/alkoläsk, vin och sprit samt 

dess frekvens (Fråga: 20, 22, 24, 26) likt fråga 18. Likt fråga 19 ställdes även följdfrågan om 

mängden av konsumtion vid varje tillfälle (Fråga: 21, 23, 25, 27).  

Fråga 45: Har du någon gång använt narkotika? Svarsalternativ: Nej, Ja, under de senaste 30 

dagarna, Ja, under de senaste 12 månaderna, Ja, för mer än 12 månader sedan. 

Fråga 48: Hur många gånger har du använt hasch och/eller marijuana? Svarsalternativ: 

Ingen gång, 1 gång, 2-4 gånger, 5-10 gånger, 11-20 gånger, 21-50 gånger, Mer än 50 gånger. 
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