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Inledning
Sedan flera år har alkoholkonsumtionen minskat bland stadens 
unga – idag har mindre än hälften av ungdomarna i åk 9 testat 
alkohol. Socialförvaltningen har i flera rapporter undersökt 
ungdomars kontakt med alkohol andra droger. I stadens budget 
för år 2016 betonas vikten av att skapa en sammanhållen stad. 
Denna rapport ger en fördjupning kring skillnader mellan stads
delsförvaltningarna när det gäller sociala bestämningsfaktorer 
för alkoholvanor och alkoholrelaterade problem bland Stock
holms ungdomar. 

Rapporten kommer att presenteras i två delar. Den inledande 
delen innehåller en översikt av kunskapsläget när det gäller 
ungdomars alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem. 
Därefter följer en empirisk del, baserad på Stockholmsenkäten 
2014, som presenterar statistik för stadsdelsområdena i Stock
holms stad. Där beskrivs andelen alkoholkonsumenter, graden 
av berusningsdrickande och ungdomarnas kontakt med hjälp
instanser bland stadsdelsområdena. Även brottslighet och 
utsatthet för brott som en konsekvens av alkohol redovisas. 
Vidare undersöks också vilka faktorer som skulle kunna förklara 
skillnader i alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade konse
kvenser mellan stadsdelsområdena. Genom att identifiera dessa 
skillnader finns möjlighet att med stöd i forskning utveckla lokala 
preventionsstrategier vilka syftar till att hjälpa stadsdelsförvalt
ningarna i arbetet med ungdomar på fältet. Ambitionen med 
studien är att bidra med nya kunskaper om de faktorer vilka kan 
påverka alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem hos 
ungdomar. En ökad kunskap inom detta område kan bidra med 
förbättrade preventionsstrategier för Stockholms stadsdelsför
valtningar gällande ungdomar och alkohol. Rapporten kan även 
vara till nytta för yrkesverksamma inom skola och socialtjänst 
men också för den enskilde tonårsföräldern.

Emmelie Berggren
Johanna Björksten

Per Carlson
Södertörns Högskola



4

Sammanfattning
Teorier om att den sociala miljön spelar en stor roll för unga och deras 
alkoholkonsumtion har gjort att man utvecklat preventiva metoder som 
tar avstamp i ungdomarnas sociala kontext. Mer specifikt menas då ung
domars omgivning i vilket skolmiljön och bostadsområdet ingår, deras 
kamraters konsumtionsmönster, föräldrarnas förhållningssätt till alkohol 
och även medias påverkan. Reklamkampanjer och informations- och 
tema dagar om alkohol- och drogförebyggande arbete i skolan är exem
pel på primärpreventiva metoder riktade till ungdomar. Förebyggande 
insatser som syftar till att minska alkoholkonsumtionen hos ungdomar 
är också en viktig prioritering inom skolsystemet. I en litteraturöversikt 
som Skolverket låtit publicera år 2013, redovisas en samlad översikt av 
forskning inom alkohol-, narkotika-, drog- och tobaksområdet (ANDT). 
Skolverket identifierar där flera preventionsåtgärder som har goda effekter 
på ungdomar och som leder till minskad konsumtion och användning av 
alkohol och andra substanser. Åtgärderna innefattar såväl att öka kunska
perna om alkohol, narkotika, droger och tobak som att förändra attityderna 
kring dessa substanser. Vad som tycks gemensamt för lyckade preven
tionsprogram är att de bygger på empirisk forskning som knyts samman 
av ett teoretiskt ramverk där skydds- och riskfaktorer kan identifieras.

I denna rapport redovisas resultat som avser sociala bestämningsfaktorer 
för alkoholvanor och alkoholrelaterade problem bland Stockholms ung
domar. I studien redovisas också skillnader avseende alkoholrelaterade 
konsekvenser mellan stadsdelsområdena. Föräldrars förhållningssätt till 
alkohol och kamraters bruk av alkohol är de två enskilt viktigaste fakto
rerna vilka relaterar till såväl ungdomars dryckesvanor som skillnader 
mellan stadsdelsområdena. Då vänners och föräldrars attityder till alko
hol ser ut att spela en så pass stor roll är det därför av stor vikt att det pre
ventiva arbetet är riktat direkt till dessa målgrupper. Även den omgivning 
i vilken ungdomen befinner sig har en inverkan på alkoholkonsumtionen. 
Resultaten i denna rapport ger därför belägg för att på stadsdelsområdes
nivå arbeta för att skapa en trygg områdesmiljö där det finns få berusade 
och där de vuxna engagerar sig i det som händer. Detta skulle sannolikt 
resultera i att färre ungdomar berusar sig och att den totala andelen risk
konsumenter minskar.
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Bakgrund
Alkohol har en komplex roll i samhället. De flesta som dricker alkohol 
dricker i allmänhet för njutning, avkoppling och sällskaplighet och gör 
det på nivåer som inte orsakar några skadliga effekter (Folkhälsopolitisk 
rapport 2010; Göransson & Magnusson 2012; National Health and Medical 
Research Council 2009; Socialstyrelsen 2015). Men det finns också en 
stor andel människor som dricker på nivåer vilka ökar risken för alkohol
relaterade skador. Alkohol kan orsaka betydande ohälsa och umbäranden 
och i många länder världen över är alkoholen orsak till dödsolyckor, 
sjukdom och skada (National Health and Medical Research Council 
2009). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är alkoholkonsumtion 
den femte största orsaken till världens sjukdomsbörda (Lim et. al. 2010; 
Raninen 2015). Vidare är alkoholrelaterade skador inte bara begränsat 
till de som konsumerar alkohol utan drabbar även familjer, personer 
som befinner sig i närheten av den som berusar sig samt samhället i stort 
(Göransson & Magnusson 2012; National Health and Medical Research 
Council 2009; Socialstyrelsen 2015). 

I denna studie ligger ett särskilt fokus på ungdomars alkoholkonsumtion 
då det utgör ett utbrett och erkänt problem. Till att börja med kan sägas 
att i jämförelse med vuxnas alkoholkonsumtion så drabbas ungdomar i 
större utsträckning av skador till följd av sitt drickande (Jackson, Denny & 
Ameratunga 2014). Riskkonsumtion av alkohol bland ungdomar har visat 
sig ha tydliga samband med en rad negativa konsekvenser så som oönskat 
sex, hälsoproblem och depression (Danielsson 2011). Vidare kan ungdomars 
alkoholkonsumtion beskrivas som ett dubbelt problem. Å ena sidan har 
det att göra med uppkomsten av en rad allvarliga negativa konsekvenser  
i form av till exempel trafikolyckor, våld eller fysiska skador (Helmersson 
& Bergmark 2010). Å andra sidan är det ett problem utifrån att det är en 
riskfaktor för utvecklingen av problem senare i livet relaterade till miss
bruk av alkohol och andra rusmedel (ibid). Mot bakgrund av detta är det 
av stor relevans att studera alkoholkonsumtion för att finna svar på hur 
alkoholrelaterade skador och sjukdomar bäst kan förebyggas.

Svensk alkoholpolitik och  
kollektiva dryckeskulturer
Då alkoholkonsumtion har konsekvenser på samhället i stort så står frågan 
om alkoholkonsumtion även med på den politiska agendan. Sedan 1970-
talet utgår svensk alkoholpolitik från den så kallade ”Totalkonsumtions
modellen” (Bromme 1996). Denna modell bygger på fyndet om sam-
variation mellan den genomsnittliga konsumtionen av alkohol i samhället 
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och andelen högkonsumenter. Detta innebär att då den genomsnittliga 
konsumtionen av alkohol stiger så ökar också antalet högkonsumenter 
(ibid). Detta implicerar att genom att minska den genomsnittliga konsum
tionen av alkohol i samhället så skulle även alkoholkonsumtionen minska 
hos högkonsumenterna vilka är de som mest drabbas av skador till följd 
av sitt drickande. Då antalet normalkonsumenter utgör den största gruppen  
så kommer en relativt liten minskning av konsumtionen bland dessa 
också sannolikt ge en betydande positiv folkhälsoeffekt, även om risken 
för den enskilde från början är relativt liten.

Ännu en grundsten i den alkoholpolitiska agendan är sociologen Ole-Jörgen 
Skogs teori om kollektiva dryckeskulturer. Han menar att en rad faktorer, 
vilka kan verka enskilt eller tillsammans, till exempel ärftlighet, socio-
demografiska förhållanden, familj, vänner med mera, påverkar människors 
dryckesvanor (Skog 1985). Utgångspunkten är att människors dryckes-
vanor har att göra med de normer och den dryckeskultur de omges av  
och därmed att alkoholvanor utvecklas på gruppbasis i den rådande  
sociala kontexten (ibid). Då alkoholkonsumtion i detta sammanhang ses 
som ett socialt fenomen utvecklas således en gemensam dryckeskultur  
i de sociala nätverken (ibid). Vidare innebär detta att alkoholkonsumtion 
och alkoholrelaterade problem inte bör ses som ett individuellt utan ett 
kollektivt fenomen och att människors alkoholvanor synkroniseras med 
de vanor som råder i deras nätverk. (ibid). Detta innebär att förändringar 
av dryckesvanor i ett samhälle uppnås genom social interaktion bland de 
som brukar alkohol men också genom exogena faktorer så som prissätt
ning på alkohol. Ett samband finns således mellan alkoholkonsumtion  
i samhället och pris och tillgång på alkohol. 

Utifrån ett politiskt perspektiv är det också viktigt med en medvetenhet 
om konsumtionsmönster vad gäller ungas dryckesvanor. Studier visar att 
det finns ett samband mellan förändringar i alkoholkonsumtion bland den 
vuxna populationen och dryckesvanorna bland ungdomar (Bendtsen et al 
2014; Fuhr & Gmel 2011; Raninen 2015). Detta innebär att även ungdomar 
är inkluderade i totalkonsumtionsmodellen och att generella preventions
strategier för att minska alkoholkonsumtion i stort kan förväntas ha en 
effekt på alkoholkonsumtionen i ungdomspopulationen. Länken mellan 
alkoholkonsumtion bland den vuxna populationen och bland unga verkar 
dock ha blivit svagare (Raninen 2015). Förändringar i dryckesvanor hos 
den vuxna populationen kan därför inte ses som en entydig förklaring till 
förändringar i dryckesmönster bland unga (ibid).
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Prevention
Preventionsarbete innebär att genom samhälleliga insatser förhindra eller 
förebygga fysisk och/eller psykisk ohälsa, och därmed också ungdomars 
alkoholkonsumtion. Idag bedrivs alkohol- och drogförebyggande arbete 
i de flesta kommuner och landsting i Sverige. En förklaring till omfatt
ningen av det förebyggande arbetet är Sveriges Riksdags beslut om en 
samlad strategi för att skapa bättre förutsättningar för samordning och 
samverkan i alkohol- och drogfrågor (Socialdepartementet 2010). Syftet 
med den samlade strategin var att identifiera och få en samlad syn på de 
gemensamma bakomliggande faktorer som kan förklara mycket av pro
blemens uppkomst men också att hitta lösningar och preventionsstrategier 
som kan verka förebyggande. Som en effekt av detta har också många 
kommuner upprättat handlingsplaner och anställt samordnare för att på 
lokal nivå kunna öka kunskapen och arbeta förebyggande med åtgärder 
som verkligen fungerar.

Teorier om att den sociala miljön spelar en stor och viktig roll för unga 
och deras alkoholkonsumtion har gjort att preventiva metoder har utveck
lats med avstamp i ungdomarnas sociala kontext. Mer specifikt menas 
då ungdomars omgivning i vilket skolmiljön och bostadsområdet ingår, 
deras kamraters konsumtionsmönster, föräldrarnas förhållningssätt till 
alkohol och även medias påverkan. Reklamkampanjer och informations- 
och temadagar om alkohol- och drogförebyggande arbete i skolan är 
exempel på primärpreventiva metoder riktade till ungdomar.

Förebyggande insatser som syftar till att minska alkoholkonsumtionen 
hos ungdomar är också en viktig prioritering inom skolsystemet. I en 
litteraturöversikt som Skolverket låtit publicera år 2013, redovisas en 
samlad översikt av forskning inom alkohol-, narkotika-, drog- och tobaks
området (ANDT) (Andersson & Anderberg 2013). Skolverket identifierar 
flera preventionsåtgärder som har goda effekter på ungdomar och som 
leder till minskad konsumtion och användning av alkohol och andra  
substanser. Åtgärderna innefattar såväl att öka kunskaperna om alkohol, 
narkotika, droger och tobak som att förändra attityderna till dessa 
substanser (Andersson & Anderberg 2013; Beasley & Beirness 2010; 
Cuijpers 2002; Porath-Waller, Wilson, Gottfredson & Najaka 2001). 
Gemensamt för samtliga lyckade preventionsprogram är dock att de  
bygger på empirisk forskning som knyts samman av ett teoretiskt ram
verk där skydds- och riskfaktorer kan identifieras (Andersson & Ander
berg 2013; Botvin & Griffin 2007; Ferrer-Wreder, Stattin, Cass Lorente, 
Tubman & Adamson 2005; Komro & Toomey 2002; Stigler, Neusel & 
Perry 2011; Sundell & Forster 2005).
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Ytterligare faktorer som påverkar konsumtionen av alkohol och som 
därmed kan verka preventivt är tillgänglighet och prissättning av alkohol, 
alkoholreklam och åldersgränser vid köp av alkohol. Dessa faktorer kan 
kontrolleras och efterföljas på lokal och kommunal nivå med stöd i aktuell 
lagstiftning. Preventionsarbete bör därför fortsättningsvis verka på flera 
arenor vilka innefattar såväl tillgång och efterfrågan, attityder och normer 
samt risk- och skyddsfaktorer i relation till alkohol. För att på ett effek
tivt och träffsäkert sätt kunna arbeta förebyggande med ungdomar och 
relationen till alkohol tycks detta få bäst effekt om insatser anpassas 
till lokala förhållanden och nära de som berörs (Nilsson, Leifman & 
Andréasson 2015). 

Syfte
Det övergripande syftet med denna rapport är att reda ut vilka sociala 
bestämningsfaktorer som relaterar till alkoholvanor bland stockholms-
ungdomar för att öka kunskapen om vilka preventiva åtgärder som på 
kort och lång sikt bäst torde motverka alkoholrelaterade problem.
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Ungdomar och  
alkoholkonsumtion
Rapporteringen om svenska ungdomars alkoholkonsumtion visar att de 
generellt dricker allt mindre alkohol och att denna trend tycks hålla i sig 
(Begler & Sandahl 2014; Gripe 2015). I Stockholms stad har andelen ung
domar som inte alls konsumerar alkohol fördubblats sedan 2002 (ibid). 
Vidare har alkoholkonsumtionen minskat med 19 procent bland samtliga 
elever i andra året på gymnasiet mellan år 2004 till 2012 (Raninen 2015). 
Denna nedåtgående trend gällande ungas alkoholvanor visar även hålla i 
sig år 2015 och är nu nere på historiskt låga nivåer (Gripe 2015). Central
förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) redovisar i sin 
rapport från 2015 att nedgången i alkoholkonsumtionen gäller både nionde-
klassare och de som går andra året på gymnasiet (ibid). Denna minskning av 
alkoholkonsumtion gäller såväl pojkar som flickor och oavsett ursprunglig 
konsumtionsnivå (Raninen 2015).

Även om den totala konsumtionen sjunker bland ungdomar så är det viktigt 
att arbeta för en fortsatt nedgång. Eftersom att ungdomar som börjar dricka 
tidigt också löper större risk att utveckla ett alkoholberoende senare i  
livet (Grant & Dawson 1998) är det angeläget att fortsätta att arbeta före
byggande. Framförallt är det viktigt för den enskilde individen, men även 
betydande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Alkoholkonsumtionens 
konsekvenser
Förutom att alkohol riskerar ge negativa hälsoeffekter på individen,  
i form av sjukdomar, olyckor och skador, så finns även en rad negativa 
sociala konsekvenser. Dessa konsekvenser omfattar skador för familje
medlemmar, vänner, samt även för personer i den närmsta omgivningen 
(Göransson & Magnusson 2012; National Health and Medical Research 
Council 2009; Socialstyrelsen 2015; Statens folkhälsoinstitut 2010). Bland 
åldrarna 16–29 år är en särskilt förekommande konsekvens av alkohol-

DEL I
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konsumtion att hamna i gräl med någon och att privatekonomin påverkas 
negativt (Ramstedt, Boman, Engdahl, Sohlberg & Svensson 2010). 
Alkoholkonsumtion medför även en rad konsekvenser i samhället i stort 
i form av skadegörelse, kränkande beteende, småbrottslighet, misshandel 
samt trafik- och säkerhetsrisker (Göransson & Magnusson 2012; National 
Health and Medical Research Council 2009; Socialstyrelsen 2015; Statens 
folkhälsoinstitut 2010). Till sist finns även ekonomiska konsekvenser att 
ta i beaktande då behandling och vård av alkoholrelaterade skador och 
sjukdomar i hälso- och sjukvårdssystemet står för en stor kostnad i sam
hället (National Health and Medical Research Council 2009).

Områdets betydelse
Områdestillhörigheten lyfts fram som en påverkande faktor vad gäller 
alkoholkonsumtion genom skapandet av gemensamma normer (Åslund 
& Nilsson 2013). Utgångspunkten är att människors dryckesvanor har 
att göra med de normer och den dryckeskultur de omges av och därmed 
att alkoholvanor utvecklas på gruppbasis i den rådande sociala kontexten 
(Skog 1985). Vidare innebär detta att alkoholkonsumtion och alkohol
relaterade problem inte bör ses som ett individuellt utan ett kollektivt 
fenomen (ibid). 

Nyligen publicerad forskning visar att det är ungdomar som bor i mer 
välbärgade stadsdelsområden som generellt har en högre konsumtion av 
alkohol och som oftare drabbas av alkoholförgiftning (Pedersen, Bakken 
& von Soest 2014). Samtidigt visar forskning att det föreligger en högre 
grad av alkoholrelaterade problem hos ungdomar som har sin geografiska 
förankring i mer socialt belastade förorter, trots att de generellt står för en 
lägre konsumtion av alkohol (ibid). De alkoholrelaterade problemen visar 
sig paradoxalt nog alltså uppträda oftare i de områden där social utsatthet 
redan råder trots att de unga som bor i mer välbärgade områden är de  
som dricker mer och oftare (ibid). 

Det finns även forskning som visar att bostadsområden med hög befolk
ningstäthet samt hög in- och utflyttning tenderar att stå för en högre 
andel alkohol- och drogkonsumenter (Hawkins, Catalano & Miller 1992). 
Dessa faktorer samvarierar också med en lägre grad av tillit och otrygg
hetskänsla i områdena (ibid). Det finns således motstridiga resultat vad 
gäller vilka typer av bostadsområden som tenderar stå för en högre andel 
alkoholkonsumenter.
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Vidare finns forskning som visar på hur socioekonomisk status relaterar 
till ungdomars konsumtionsmönster. Forskningsresultaten inom detta 
fält visar på ett positivt samband mellan socioekonomisk status och 
alkoholkonsumtion, det vill säga högre konsumtion av alkohol bland 
människor med en högre socioekonomisk status (Bryden, Roberts, 
McKee & Petticrew 2010; Hawkins, Catalano & Miller 1992; Pedersen, 
Bakken & von Soest 2014). Detta samband har också visats på områdes-
nivå då både ungdomar och vuxna boendes i höginkomstområden tenderar 
att ha högre alkoholkonsumtion (ibid). Det finns dock forskning som visar 
på att ungdomars bruk av substanser snarare är förknippat med ungdomens 
sociala position än föräldrarnas socioekonomiska status (Richter et. al. 
2009). Trots att ungdomarnas socioekonomiska status inte analyseras i 
denna studie nämns detta eftersom det är en viktig faktor att belysa efter
som familjens socioekonomiska status indirekt eller direkt påverkar var 
de bor, vilken skola de går i samt vilka andra sociala faktorer de omges av. 

Föräldrars förhållningssätt
Forskning visar att ungdomar dricker alkohol både mer och oftare om  
de blir bjudna på alkohol hemma av sina vårdnadshavare (Ljungdahl & 
Bremberg 2010; Stafström 2014). Om ungdomar däremot inte tillåts 
att dricka i hemmet avstår de oftare från att dricka på fester och andra 
offentliga platser (Vorst, Engels & Burk 2010). Det har även visat sig 
att en trygg familjemiljö, präglad av tillit och där ungdomen känner sig 
trygg, har en skyddande effekt gentemot alkoholkonsumtion (McPherson, 
Casswell & Pledger 2004). Resultat visar även på samband mellan god 
familjerelation och minskat riskbruk av alkohol (Boyce, Davies, Gallupe, 
& Shelley 2008; Brooks, Magnusson, Spencer & Morgan 2012; Michael 
& Ben-Zur 2007; Stafström 2014). Ytterligare faktorer inom familjen 
vilka tycks reducera ungdomars alkoholkonsumtion är begränsad tillgång 
på alkohol, engagemang i sin ungdom, god kommunikation samt en stark 
föräldra-barnrelation (Ryan, Jorm & Lubman 2010). Dessa faktorer samt 
att föräldrar uttrycker ogillande vad gäller alkoholkonsumtion hos unga 
verkar kunna minska alkoholbruket samt även senarelägga alkoholdebuten 
(ibid). 

Emellertid visar resultat från en nyligen publicerad forskningsöversikt att 
föräldrarnas alkoholintag i hemmet inte tyckts påverka ungdomens bruk 
av alkohol (Rossow, Keating, Felix & McCambridge 2015.) Dessa resultat 
är således inte i linje med tidigare forskning som tvärt om visar på att 
ungdomars konsumtion påverkas av föräldrarnas dryckesvanor hemmavid 
(Johnsson & Leff 1999; Ryan, Jorm & Lubman 2010).
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Skolans sociala miljö
Ungdomar som känner sig trygga och hemmahörande i skolan samt 
upplever stöd från lärarna brukar inte alkohol, droger och tobak i samma 
utsträckning som de ungdomar som inte trivs och känner sig hemma i 
skolmiljön (Brooks, Magnusson, & Morgan 2012). Vidare finns forskning 
i vilken det framkommer att de elever som inte klarar av att tillgodogöra 
sig skolundervisningen och presterar sämre skolresultat oftare tycks falla 
offer för missbruk av alkohol och droger (Hawkins, Catalano & Miller 
1992). Flera studier visar även att den starkaste riskfaktorn för allvarliga 
framtida problem är låga betyg eller ofullständigt betyg från årskurs 
nio (Bremberg 2008; Fletcher, Bonell & Hargreaves 2008; Sundell & 
Forster 2005; Vinnerljung, Berlin & Hjern 2010). Dåliga skolresultat i 
kombination med skolk och beteendeproblem är även faktorer som ser 
ut att påverka alkoholbruk negativt (Hawkins, Catalano & Miller 1992). 
Forskningen inom detta område visar även att i de fall då fokus legat på 
att arbeta med social träning för elever med dåliga skolresultat, i stället 
för att fokusera på att förbättra betygen, har det resulterat i mindre bruk 
av alkohol och droger (ibid). Skolmiljön är således en viktig arena som 
kan verka för att minska beteendeproblem och reducera användandet av 
alkohol, narkotika och tobak.

Kamratgruppens attityd  
till alkohol
Goda kamratrelationer kan vara en skyddsfaktor i sig för att avstå alkohol 
eller andra droger. Trots detta är just kamratrelationen den enskilt starkaste 
faktor som kan påverka ungdomens dryckesvanor i negativ riktning  
(Ali & Dwyer 2010; Vorst, Engels & Burk 2010). Kamratgruppens på verkan 
på alkoholkonsumtionen kan också sägas vara starkare för personer i 
yngre tonåren men att den senare avtar något (Kelly et. al. 2012). Vidare 
kan umgängeskretsen som kopplas till skolmiljön ha särskilt stor inverkan 
på alkoholkonsumtionen (Ali & Dwyer 2010). Att ha vänner i skolan 
som dricker kan påverka konsumtionen mer än att ha vänner utanför 
skolan som dricker alkohol (ibid). Forskningsresultat inom detta område 
visar även att de ungdomar som saknar inflytande i kamratgruppen har 
en mycket stor risk att uppvisa ett riskfyllt bruk av alkohol (Brooks, 
Magnusson, & Morgan 2012). 
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Fritidsaktiviteter och träning
Fysisk aktivitet, träning eller annat föreningsdeltagande är för många 
ungdomar en viktig del i livet och flertalet spenderar mycket tid åt dessa 
aktiviteter. Forskning som visar hur föreningsdeltagande och träning 
förhåller sig till ungdomars alkoholbruk ger inget entydigt resultat.  
Å ena sidan finns resultat som visar på att idrottsföreningsdeltagande  
kan vara en faktor som innebär en ökad risk för alkoholkonsumtion hos 
unga. I en nyligen publicerad litteraturöversikt fanns det i 82 procent av 
de granskade studierna ett samband mellan idrottsföreningsdeltagande 
och alkoholkonsumtion (Kwan, Bobko, Faulkner, Donnelly & Cairney 
2014). Ytterligare forskning inom fältet visar att idrottsaktiva personer 
dricker lika mycket alkohol eller mer än de som inte idrottar (Wagnsson 
2009). Det finns å andra sidan också studier som hävdar det motsatta, 
att idrottsföreningsdeltagande är en skyddsfaktor i relation till alkohol-
konsumtion för ungdomar (Elofsson, Blomdahl, Åkesson, & Lengheden 
2014). Vidare finns det skillnader beroende på vilken typ av förenings-
aktivitet eller träningsform som undersöks. Forskning har visat att 
idrotts aktiva personer dricker lika mycket alkohol eller mer än de som 
inte idrottar (Wagnsson 2009). I en annan studie kom man fram till att 
ökat föreningsdeltagande avseende lagidrott ökar alkoholkonsumtionen 
(Wichstrøm & Wichstrøm 2009). I en nyligen publicerad svensk rapport 
kom man fram till att ungdomar som är aktiva i en idrottsförening dricker 
mindre alkohol än unga som inte är föreningsaktiva (Elofsson et. al. 
2014). I samma studie konstaterades också vissa skillnader mellan pojkar 
och flickor gällande idrott och alkohol. Gymnasieflickor som sysslade 
med lagidrott i tenderade att ha en högre alkoholkonsumtion än flickor 
som sysslade med individuell idrott och de som inte var aktiva alls (ibid).
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Alkoholbruk och  
dess konsekvenser 
Nedan redovisas tabeller och diagram som beskriver hur det på stadsdels-
områdesnivå ser ut i olika frågor som har med alkoholbruk, attityder till 
alkohol och konsekvenser av alkoholbruk att göra. För analysmetod, data, 
variabelkonstruktion och begränsningar se bilaga.

Diagram 1.  Andel ungdomar som angett att de dricker alkohol. 
Uppdelat på stadsdelsområde (%).

Det går att skönja relativt stora geografiska skillnader i fråga om konsum
tionen då stadsdelsområdena jämförs. I Bromma, Södermalm, Norrmalm, 
Kungsholmen och på Östermalm finns det enligt siffrorna ovan flest  
unga som dricker alkohol. Så många som 65–70 procent av ungdomarna 
har i dessa stadsdelsområden själva angett att de dricker. I Rinkeby-Kista 
och i Skärholmen däremot så har endast drygt 33–40 procent av ung-
domarna angett motsvarande, vilket gör dessa två stadsdelsområden till 
de som har den lägsta andelen alkoholkonsumenter.

DEL II RESULTAT

%
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Diagram 2.  Andel ungdomar som är riskkonsumenter av  
alkohol. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

Skillnaderna mellan stadsdelsområdena är relativt stora då riskkonsum
tion i stadsdelsområdena jämförs. I stadsdelsområdena Bromma, Kungs
holmen, Norrmalm, Östermalm, Södermalm, och Älvsjö finns det enligt 
dessa siffror flest unga som är riskkonsumenter av alkohol. Drygt 25–30 
procent av ungdomarna har i dessa stadsdelsområden angett att de druckit 
en flaska vin eller motsvarande alkoholmängd vid ett och samma tillfälle 
en gång i månaden eller oftare. I Rinkeby- Kista däremot så har endast 
drygt 9 procent av ungdomarna angett att de någon gång druckit alkohol 
i motsvarande mängd. Även Skärholmen har en låg andel riskkonsume
rande ungdomar, cirka 12 procent.

%
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Tabell 1.  Andel ungdomar som har kamrater inom och utom  
skolan som dricker sig berusade på alkohol. Uppdelat på  
stadsdelsområde (%).

Stadsdelsområden Ingen
Någon 
enstaka

Ungefär 
hälften De flesta Total

RinkebyKista 52,6 21,9 15,1 10,4 100,0

SpångaTensta 37,4 26,7 17,4 18,6 100,0

HässelbyVällingby 25,6 32,3 19,9 22,2 100,0

Bromma 15,8 26,0 23,7 34,5 100,0

Kungsholmen 10,9 22,9 24,2 42,1 100,0

Norrmalm 10,6 29,2 20,4 39,8 100,0

Östermalm 16,6 22,5 22,7 38,3 100,0

Södermalm 14,3 24,6 21,9 39,2 100,0

EnskedeÅrstaVantör 23,1 29,5 20,0 27,4 100,0

Skarpnäck 17,5 26,8 19,0 36,8 100,0

Farsta 21,7 30,4 18,2 29,8 100,0

Älvsjö 13,5 25,6 26,6 34,3 100,0

HägerstenLiljeholmen 15,1 25,8 23,8 35,3 100,0

Skärholmen 36,6 31,1 17,9 14,5 100,0

I tabellen redovisas hur det på stadsdelsområdesnivå ser ut och hur det 
fördelar sig gällande vänner som berusar sig. Då stadsdelsområdena 
jämförs kan relativt stora skillnader konstateras. I flera stadsdelsområden 
uppger närmare 40 procent av ungdomarna att de flesta av deras kamrater 
dricker sig berusade. Samtidigt som unga i andra stadsdelsområden 
knappt har några vänner som berusar sig. Fördelat efter kön ser det ut 
enligt följande:
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Diagram 3.  Andel ungdomar som har svarat att de flesta av 
deras kamrater inom och utom skolan som dricker sig berusade 
på alkohol. Uppdelat på kön och stadsdelsområde (%).

Den procentuella fördelningen mellan flickor och pojkar vars vänner 
berusar sig skiljer sig både mellan könen och stadsdelsområdena. Överlag 
så tycks det vara mer vanligt att flickornas vänner berusar sig, detta med 
undantag för ett par stadsdelsområden.

%
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Tabell 2.  Andel ungdomar som blir bjudna på alkohol av sina 
föräldrar. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

Stadsdels
områden

Föräld
rarna 
dricker 
inte 
alkohol

Nej, blir 
aldrig 
bjuden

Ja, får 
smaka

Ja, får 
enstaka 
glas

Ja, blir 
ofta 
bjuden Total

RinkebyKista 57,6 25,5 8,7 6,7 1,6 100,0

SpångaTensta 36,6 38,8 12,9 10,3 1,5 100,0

Hässelby 
Vällingby

19,9 46,9 18,2 12,7 2,3 100,0

Bromma 7,4 55,8 19,7 14,7 2,4 100,0

Kungsholmen 5,9 54,6 19,0 17,0 3,6 100,0

Norrmalm 4,3 53,3 22,2 17,6 2,6 100,0

Östermalm 6,1 48,1 24,9 17,8 3,2 100,0

Södermalm 6,8 52,4 20,9 17,9 2,1 100,0

EnskedeÅrsta 
Vantör

17,9 46,3 16,8 15,9 3,1 100,0

Skarpnäck 15,5 48,5 18,6 14,9 2,5 100,0

Farsta 19,3 46,7 17,5 14,2 2,3 100,0

Älvsjö 9,9 50,9 21,3 15,1 2,8 100,0

Hägersten 
Liljeholmen

11,2 56,3 18,2 12,9 1,4 100,0

Skärholmen 45,4 29,2 12,0 10,6 2,8 100,0

Det är en relativt stor andel av ungdomarna som bjuds på alkohol av  
sina föräldrar. I vissa stadsdelsområden uppgår den samlade siffran till 
drygt 40 procent. Detta kan ses i kontrast till den stora andel föräldrar 
som inte ens dricker alkohol som återfinns i ett par av stadsdelsområdena. 
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Diagram 4.  Andel ungdomar som blivit bjudna på alkohol av 
sina föräldrar. Uppdelat på kön och stadsdelsområde (%).

Den procentuella fördelningen av ungdomarna som blivit bjudna på alko
hol av sina föräldrar uppdelat efter kön visar vissa skillnader. I de flesta 
stadsdelsområden tycks det vanligare att föräldrarna bjuder sina döttrar 
än sina söner på alkohol. Med undantag för ett par stadsdelsområden.

%
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Tabell 3.  Andel ungdomar som under det senaste året varit  
i kontakt med hjälpinstanser på grund av alkohol eller narkotika
bruk. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

Stadsdelsområden Nej Ja Total

RinkebyKista 91,6 8,4 100,0

SpångaTensta 93,7 6,3 100,0

HässelbyVällingby 93,7 6,3 100,0

Bromma 94,0 6,0 100,0

Kungsholmen 93,7 6,3 100,0

Norrmalm 94,2 5,8 100,0

Östermalm 92,9 7,1 100,0

Södermalm 93,5 6,6 100,0

EnskedeÅrstaVantör 92,4 7,6 100,0

Skarpnäck 93,2 6,8 100,0

Farsta 90,9 9,1 100,0

Älvsjö 93,5 6,6 100,0

HägerstenLiljeholmen 94,4 5,6 100,0

Skärholmen 92,9 7,1 100,0

Tabellen visar fördelningen av de ungdomar som varit i kontakt med 
någon hjälpinstans (beroendespecialist, socialtjänsten, ungdomsmottag
ning, sjukvård, annat) som en konsekvens av sitt alkoholbruk och/eller 
andra substanser. Enligt tabellen ovan tycks kontakten med hjälpinstans 
som en konsekvens av alkohol- och/eller narkotikabruk vara mer närva
rande i vissa stadsdelsområden än i andra. I diagrammet nedan redogörs 
för andelen ungdomar som har varit i kontakt med hjälpinstanser men där 
de drogrelaterade kontakterna har rensats bort.
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Diagram 5.  Andel ungdomar som under det senaste året varit 
i kontakt med hjälpinstanser på grund av alkohol. Uppdelat på 
stadsdelsområde (%).

Diagrammet ovan visar fördelningen av de ungdomar som varit i kontakt 
med någon hjälpinstans (beroendespecialist, socialtjänsten, ungdoms-
mottagning, sjukvård, annat) som en konsekvens av sitt alkoholbruk  
(de drogrelaterade kontakterna har rensats bort). Enligt diagrammet ovan 
tycks kontakten med hjälpinstans som en konsekvens av alkoholbruk 
vara relativt jämnt fördelad i stadsdelsområdena med några få undantag. 
Särskilt Farsta, Spånga-Tensta, Östermalm och Enskede-Årsta-Vantör 
avviker med högre andelar jämfört med övriga stadsdelsområden.

%
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Diagram 6.  Andel ungdomar som under det senaste året varit 
i kontakt med hjälpinstanser på grund av alkohol i jämförelse 
med hur fördelningen skulle se ut om andelen riskkonsumenter 
var lika i stadsdelsområdena. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar hur kontakten med hjälpinstanser är fördelad 
mellan stadsdelsområdena som en konsekvens av alkohol och där de 
drogrelaterade kontakterna har rensats bort. De röda staplarna visar hur 
proportionerna skulle se ut i kontakt med hjälpinstanser under förutsätt
ningen att alla stadsdelsområden hade en, för Stockholms stad i stort, 
genomsnittlig andel riskkonsumenter. En del stadsdelsområden skulle 
då fler unga som kom i kontakt med hjälpinstanser medan antalet skulle 
sjunka i andra stadsdelsområden. Då de röda staplarna fortfarande visar 
på skillnader mellan stadsdelsområdena, trots att såväl riskkonsumtion 
av alkohol som användandet av droger antas vara lika, så kan man anta 
att stadsdelsområdena arbetar på delvis olika sätt. Farsta har till exempel 
i sin verksamhetsplan från 2014 presenterat en rad åtgärder som tänkt att 
verka förebyggande för ungdomar och motverka missbruk och krimina
litet. De arbetar bland annat med samverkansinsatser och utbildning av 
fältarbetare samt satsar på fritidsgårdar och annan ungdomsverksamhet 
(Farsta stadsdelsnämnd 2014). Om dessa åtgärder kan förklara varför  
Farstas ungdomar oftare kommer i kontakt med hjälp insatser än ungdomar 
i andra stadsdelsområden går förstås inte säkert att veta, men det kan 
antas att det spelar roll och att det förhoppningsvis har en positiv inverkan 
för ungdomarna.

%
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Diagram 7.  Andel ungdomar som angett att de begått brott av 
ringa karaktär. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

Den ringa brottsligheten förefaller sig vara relativt jämt fördelat mellan 
stadsdelsområdena. Brottsfrekvensen varierar med en lägsta notering 
strax över 50 procent och som mest uppgår den till ca 67 procent.

%
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Diagram 8.  Andel ungdomar som angett att de begått brott  
av ringa karaktär i jämförelse med hur fördelningen skulle se 
ut om andelen riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena. 
Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar hur brott av ringa karaktär är fördelat mellan stads
delsområdena. De röda staplarna visar alltså hur proportionerna skulle se 
ut i ringa brott under förutsättningen att alla stadsdelsområden hade en, 
för Stockholms stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Skillnaderna i stadsdelsområdena är små men talande, då ringa brotts
lighet jämförs med hur fördelningen skulle se ut givet att det fanns lika 
många riskkonsumenter av alkohol stiger brottsligheten i samtliga stads
delsområden och i vissa fall med flera procentenheter.

%
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Diagram 9.  Andel ungdomar som angett att de begått grova 
brott. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

Skillnaderna mellan stadsdelsområdena är betydande då den grova brotts
ligheten redovisas på stadsdelsområdesnivå. Brottsligheten får anses låg i 
några av stadsdelsområdena då den uppgår till dryga 6 procent. Detta kan 
jämföras med de stadsdelsområden vars elever har en självrapporterad 
grov brottslighet mellan cirka 15 och 22 procent.

%
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Diagram 10.  Andel ungdomar som angett att de begått grova 
brott i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om andelen 
riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena. Uppdelat på 
stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar hur grov brottslighet är fördelad mellan stadsdels
områdena. De röda staplarna visar alltså hur proportionerna skulle se ut  
i grova brott under förutsättningen att alla stadsdelsområden hade en, för 
Stockholms stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. Skillna
derna som syns då alkoholens eventuella inflytande på brottsligheten 
kontrolleras är i vissa stadsdelsområden mer tydlig än andra. De stads
delsområden som har en lägre alkoholkonsumtion än staden i stort får 
därmed en högre andel ungdomar som begår grövre brott, till skillnad 
från de stadsdelsområden vars unga har en högre konsumtion än staden  
i stort som i detta avseende får en lägre brottslighet.

%
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Diagram 11.  Andel ungdomar som angett att de blivit utsatta  
för brott. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

Fördelningen i fråga om brottsutsatthet får anses vara relativt jämnt för
delad mellan stadsdelsområdena. Några stadsdelsområden har en högre 
siffra där nära 20 procent av eleverna har drabbats av brott. I de stadsdels-
områden som har lägst rapporterad brottslighet uppgår denna siffra till 
knappt 15 procent.

%
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Diagram 12.  Andel ungdomar som angett att de blivit utsatta för 
brott i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om andelen 
riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena. Uppdelat på 
stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar hur utsatthet för brott är fördelat mellan stadsdels
områdena. De röda staplarna visar alltså hur proportionerna skulle se  
under förutsättningen att alla stadsdelsområden hade en, för Stockholms 
stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. Skillnaderna som syns 
då alko holens eventuella inflytande kontrolleras visar i de flesta stadsdels
områden samma sak, nämligen att fler elever skulle utsättas för brott.

%
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Sociala bestämningsfaktorer
I detta avsnitt redovisas för olika faktorer som skulle kunna förklara 
skillnader i alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade konsekvenser  
mellan stadsdelsområdena.

Föräldrars förhållningssätt
Nedan redogörs för på vilket sätt föräldrars attityder till alkohol relaterar 
till ungas alkoholbruk och alkoholrelaterade konsekvenser. 

Diagram 13.  Andel ungdomar som angett att de dricker alkohol  
i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om samtliga  
föräldrar helt avstod alkohol. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar hur andelen ungdomar som dricker alkohol är  
för delat mellan stadsdelsområdena. De röda staplarna visar alltså hur  
proportionerna skulle se under förutsättningen att alla ungdomars föräld
rar avstod att dricka alkohol. I flera av stadsdelsområdena har närmare 
70 procent av ungdomarna angett att de dricker alkohol. Om föräldrarna 
i samtliga stadsdelsområden däremot inte alls konsumerat alkohol så blir 
den förväntade fördelningen av ungas alkoholkonsumtion avsevärt lägre. 
I flera stadsdelsområden skulle andelen unga som dricker alkohol mer än 
halveras om föräldrarna avstod alkohol. Detta visar alltså att ungdomars 
alkoholkonsumtion står i relation till deras föräldrars förhållningssätt till 
alkohol.

%
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Diagram 14.  Andel ungdomar som är riskkonsumenter av alkohol 
i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om samtliga  
föräldrar helt avstod alkohol. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

Även vad gäller andelen riskkonsumenter av alkohol så syns tydliga  
skillnader om föräldrar helt avstod alkohol. Skillnaderna på stadsdels-
områdesnivå kan även här sägas mer än halveras. Att helt avstå från 
alkohol kan för många vuxna ses som otänkbart men resultatet ovan kan 
i alla fall fungera som en påminnelse om att tonåringar ser ut att påverkas 
mycket av sina föräldrars förhållningssätt till alkohol.

%
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Diagram 15.  Andel ungdomar som under det senaste året varit 
i kontakt med hjälpinstanser i jämförelse med hur fördelningen 
skulle se ut om samtliga föräldrar helt avstod alkohol och  
om andelen riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena.  
Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen ungdomar i varje stadsdelsområde  
som under den senaste tolvmånadersperioden varit i kontakt med hjälp-
instanser på grund av alkoholbruk där det eventuella inflytandet av narko-
tikabruk har rensats bort. För att kunna avgöra alkoholens självständiga 
roll när det handlar om skillnader i kontakten med hjälpinstanser mellan 
stadsdelsområdena så undersöks hur detta relaterar till föräldrars attityd 
till alkohol. De röda staplarna visar hur kontakten med hjälpinstanser 
skulle fördela sig om samtliga föräldrar helt avstod alkohol. De gröna 
staplarna visar slutligen skillnaderna i kontakten med hjälpinstanser  
mellan stadsdelsområdena under förutsättningen att såväl föräldrars  
attityd som riskkonsumtion av alkohol fördelar sig lika.

Vid en jämförelse mellan blå och röda staplar, stadsdelsområde för stads
delsområde, går det att konstatera vissa skillnader. En viss minskning 
syns i samtliga stadsdelsområden. Att de röda staplarna är lägre än de 
blå skulle betyda att kontakten med hjälpinstanser i stadsdelsområdena 
därmed skulle sjunka om föräldrarna avstod alkohol. 

Vid en jämförelse mellan röda och gröna staplar, stadsdelsområde för 
stadsdelsområde, går det att konstatera att skillnaderna är små, möjligen 
undantaget de stadsdelsområden som egentligen har en andel riskkonsu
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menter som är betydligt lägre än för staden i stort. När man sedan simu
lerar en situation där dessa stadsdelsområden istället följer genomsnittet så 
ökar kontakten med hjälpinstanser marginellt i några stadsdelsområden.

Diagram 16.  Andel ungdomar som angett att de blivit utsatta  
för brott i jämförelse med om samtliga föräldrar helt avstod 
alkohol och om andelen riskkonsumenter var lika i stadsdels
områdena. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen ungdomar i varje stadsdelsområde  
som under den senaste tolvmånadersperioden utsatts för brott där det 
eventuella inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att kunna 
avgöra alkoholens självständiga roll när det handlar om skillnader i 
brottsutsatthet mellan stadsdelsområdena så beaktas hur detta relaterar 
till föräldrars attityd till alkohol. De röda staplarna visar hur utsatthet för 
brott skulle fördela sig om samtliga föräldrar avstod alkohol. De gröna 
staplarna visar slutligen skillnaderna i brottsutsatthet mellan stadsdels
områdena under förutsättningen att föräldrar helt avstod alkohol och om 
riskkonsumtion av alkohol för delar sig lika. 

Vid en jämförelse mellan blå och röda staplar, stadsdelsområde för stads
delsområde, är skillnaderna mycket små. Då de blå och gröna staplarna 
jämförs, tycks flera stadsdelsområden i stället få en högre andel som 
utsätts för brott. Detta kan förklaras av att ungdomars riskkonsumtion 
av alkohol har ett positivt samband med brottsutsatthet på individnivå, 
det vill säga med en ökande andel riskkonsumenter så ökar risken för att 
utsättas för brott.
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Stödjande familj
Nedan redogörs för hur ungas alkoholbruk och de alkoholrelaterade  
konsekvenserna fördelar sig mellan stadsdelsområdna givet att eleverna i 
samtliga stadsdelsområden har föräldrar som i hög grad är uppmuntrande 
och stöttande.

Diagram 17.  Andel ungdomar som angett att de dricker alkohol 
i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om samtliga ung
domar upplevde att deras föräldrar var mycket uppmuntrande 
och stöttande. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar hur andelen ungdomar som dricker alkohol är  
fördelat mellan stadsdelsområdena. De röda staplarna visar alltså hur  
proportionerna skulle se under förutsättningen att alla elevers föräldrar 
var mycket stöttande och uppmuntrande. Då effekten av stöd och upp
muntran kontrolleras syns relativt små förändringar i samtliga stads
delsområden. Även om endast små förändringar syns på ungdomens 
drickande kan detta ändå vara nog så viktigt, inte minst för den enskilde 
individen. Att stödja och uppmuntra sitt barn extra mycket kan därför 
innebära en minskad alkohol konsumtion i vissa familjer.
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Diagram 18.  Andel ungdomar som är riskkonsumenter av  
alkohol i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om  
samtliga ungdomar upplevde att deras föräldrar var mycket 
uppmuntrande och stöttande. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

Det går endast att skönja små förändringar gällande andelen riskkonsu
merande ungdomar givet stöttande och uppmuntrande föräldrar. Det finns 
dock forskning som visar på att en trygg familjemiljö, präglad av tillit 
och där ungdomen känner sig trygg, har en skyddande effekt gentemot 
alkoholkonsumtion. Resultaten är således motstridiga och mer forskning 
på området behövs för att säkert fastslå huruvida familjemiljön påverkar 
ungdomars alkoholkonsumtion.
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Diagram 19.  Andel ungdomar som under det senaste året  
varit i kontakt med hjälpinstanser på grund av alkoholbruk  
i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om samtliga  
ungdomar upplevde att deras föräldrar var mycket uppmunt
rande och stöttande och andelen riskkonsumenter var lika  
i stadsdelsområdena. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen ungdomar i varje stadsdelsområde  
som under den senaste tolvmånadersperioden varit i kontakt med hjälp-
instanser på grund av alkoholbruk där det eventuella inflytandet av narko
tikabruk har rensats bort. För att kunna avgöra alkoholens självständiga 
roll när det handlar om skillnader i kontakten med hjälpinstanser mellan 
stadsdelsområdena så är det också rimligt att beakta hur detta relaterar 
till stöttade och uppmuntrade föräldrar/vårdnadshavare. De röda stap
larna visar hur kontakten med hjälpinstanser skulle fördela sig om graden 
av stöd och uppmuntran vore den högsta möjliga i alla stadsdelsområden. 

De gröna staplarna visar slutligen skillnaderna i kontakten med hjälp-
instanser mellan stadsdelsområdena under förutsättningen att såväl stöd 
och uppmuntran som riskkonsumtion av alkohol fördelar sig lika. Vid en 
jämförelse mellan blå och röda staplar, stadsdelsområde för stadsdels
område, går det att konstatera vissa skillnader. En viss minskning syns 
i samtliga stadsdelsområden. De röda staplarna är lägre än de blå vilket 
skulle betyda att kontakten med hjälpinstanser i stadsdelsområdena skulle 
sjunka vid starkt stöd och uppmuntran från föräldrar. Detta gäller även 
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om andelen riskkonsumenter varit densamma. Intressant att notera är  
att det således uppstår skillnader när det gäller hjälpinsatser men att  
detta samband inte finns vad gäller alkoholkonsumtion eller riskbruk  
(se diagram 18).

Vid en jämförelse mellan röda och gröna staplar, stadsdelsområde för 
stadsdelsområde, går det att konstatera att skillnaderna är mycket små, 
möjligen undantaget de stadsdelsområden som egentligen har en andel risk
konsumenter som är betydligt lägre än för staden i stort. När man sedan 
simulerar en situation där dessa stadsdelsområden istället följer genom
snittet så ökar kontakten med hjälpinstanser i två stadsdelsområden.

Diagram 20.  Andel ungdomar som angett att de begått grova 
brott i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om samtliga 
ungdomar upplevde att deras föräldrar var mycket uppmunt
rande och stöttande och andelen riskkonsumenter var lika i 
stadsdelsområdena. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen ungdomar i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden begått grova brott där det even
tuella inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att kunna avgöra 
alkoholens självständiga roll när det handlar om skillnader i brottslighet 
mellan stadsdelsområdena så beaktas hur detta relaterar till stöttande och 
uppmuntrande föräldrar/vårdnadshavare. De röda staplarna visar hur den 
grova brottsligheten skulle fördela sig om graden stöd och uppmuntran 
vore den högsta möjliga i alla stadsdelsområden. De gröna staplarna visar 
slutligen skillnaderna i brottsligheten mellan stadsdelsområdena under 
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förutsättningen att såväl stöd och uppmuntran som riskkonsumtion av 
alkohol fördelar sig lika. 

Vid en jämförelse mellan blå och röda staplar, stadsdelsområde för 
stadsdelsområde, går det att konstatera vissa skillnader. En viss minsk
ning syns i samtliga stadsdelsområden. De röda staplarna är lägre än de 
blå vilket skulle betyda att den grova brottsligheten i stadsdelsområdena 
skulle sjunka vid starkt stöd och uppmuntran från föräldrar. 

Då de röda och gröna staplarna jämförs, tycks de stadsdelsområden som 
egent ligen har en andel riskkonsumenter som är betydligt lägre än för 
staden i stort få en högre andel grövre brott. 

Deltagande i fritidsaktivitet eller träning 
Nedan redogörs för hur ungas alkoholbruk fördelar sig mellan stadsdels
områdena givet att ungdomarna i samtliga stadsdelsområden ofta deltar 
i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning (sport, musik, teater och 
konst, hobby, kyrkligt, scouter, politik eller annan förening) samt att de 
flesta av deras vänner motionerar, tränar eller deltar i någon förening 
(sport, hobby, musik eller annan förening). 

Diagram 21.  Andel ungdomar som angett att de dricker alkohol 
i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om samtliga 
ungdomar/deras vänner i hög grad deltar i fritidsaktivitet eller 
träning. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

%



38

De blå staplarna visar hur andelen ungdomar som dricker alkohol är 
fördelat mellan stadsdelsområdena. De röda staplarna visar alltså hur 
proportionerna skulle se under förutsättningen att samtliga ungdomar/
deras vänner i hög grad deltar i fritidsaktivitet eller träning. Givet att alla 
ungdomar och vänner aktiverar sig lika mycket i fritidsaktiviteter syns 
inga större skillnader avseende alkoholkonsumtionen i de olika stadsdels
områdena, men en viss minskning av alkoholbruk går dock att skönja i 
samtliga stadsdelsområden. Trots att skillnaderna är små så kan detta 
ändå tolkas som att fritids aktivitet och deltagande i någon liknande verk-
samhet faktiskt spelar roll för alkoholbruket hos unga. På stadsdelsområdes
nivå kan det således ses som en preventiv åtgärd att ytterligare försöka 
höja engagemanget i fritidsaktiviteter hos unga personer.

Diagram 22.  Andel ungdomar som är riskkonsumenter av  
alkohol i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om  
samtliga ungdomar/deras vänner i hög grad deltar i fritids
aktivitet eller träning. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

Om ungdomarna och deras kamrater i samtliga stadsdelsområden akti
verade sig ofta så skulle andelen riskkonsumenter minska med mellan 
3–5 procentenheter i de olika stadsdelsområdena. Skillnader mellan 
stadsdelsområden kvarstår dock men överlag så kan ett ökat deltagande i 
förenings- eller tränings relaterad aktivitet göra att färre unga i stadsdels
områdena dricker alkohol.
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Diagram 23.  Andel ungdomar som under det senaste året varit 
i kontakt med hjälpinstanser på grund av alkoholbruk i jämförelse 
med hur fördelningen skulle se ut om samtliga ungdomar och 
deras vänner i hög grad deltar i fritidsaktivitet eller träning och 
om andelen riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena.  
Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen ungdomar i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden varit i kontakt med hjälpinstanser 
på grund av alkoholbruk där det eventuella inflytandet av narkotika bruk 
har rensats bort. För att kunna avgöra alkoholens självständiga roll när det 
handlar om skillnader i kontakten med hjälpinstanser mellan stadsdels
områdena så beaktas hur sambandet påverkas av deltagande i fritidsakti-
vitet eller träning. De röda staplarna anger hur kontakten med hjälpin
stanser skulle fördela sig om deltagande i förening och träning vore den 
högsta möjliga i alla stadsdelsområden. De gröna staplarna visar slutligen 
skillnaderna i kontakten med hjälpinstanser mellan stadsdelsområdena 
under förutsättningen att fritids aktiviteten var hög och lika i stadsdels-
områdena och att alla stadsdelsområden hade en, för Stockholms stad i 
stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Vid en jämförelse mellan blå och röda staplar, stadsdelsområde för stads
delsområde, går det att konstatera vissa skillnader. En viss minskning av 
kontakt med hjälpinstanser syns i samtliga stadsdelsområden. Då de röda 
och gröna staplarna jämförs, stadsdelsområde för stadsdelsområde, går 
det att konstatera att vissa skillnader, om än mycket små i vissa stadsdels-
områden. De stadsdelsområden som egentligen har en andel riskkonsu
menter som är betydligt lägre än för staden i stort ökar således kontakten 
med hjälpinstanser till skillnad från övriga stadsdelsområden.
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Diagram 24.  Andel ungdomar som angett att de begått brott  
av ringa karaktär i jämförelse med hur fördelningen skulle se  
ut om samtliga ungdomar och deras vänner i hög grad deltar  
i fritidsaktivitet eller träning och om andelen riskkonsumenter 
var lika i stadsdelsområdena. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen ungdomar i varje stadsdelsområde som 
begått ringa brott under den senaste tolvmånadersperioden men där det 
eventuella inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att kunna 
avgöra alkoholens självständiga roll när det handlar om skillnader i brotts
lighet mellan stadsdelsområdena så är det också rimligt att beakta elevernas 
fritids aktiviteter. De röda staplarna visar hur den ringa brottsligheten skulle 
fördela sig om graden av fritidsaktivitet vore den högsta möjliga i alla 
stadsdelsområden. De gröna staplarna visar slutligen skillnaderna i ringa 
brottslighet mellan stadsdelsområdena under förutsättningen att fritidsakti
viteten var hög och lika i stadsdelsområdena och att alla stadsdelsområden 
hade en, för Stockholms stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Noterbart är att de röda staplarna är något högre än de blå vilket skulle 
betyda en större andel ringa brottslighet i stadsdelsområdena om fritids-
aktiviteten vore som högst. Detta skulle kunna förklaras av att graden av 
fritidsaktivitet har ett positivt samband med ringa brottslighet på individ
nivå, det vill säga med en ökad aktivitet så ökar risken för ringa brott.  
Vid en jämförelse mellan blå och gröna staplar, stadsdelsområde för 
stadsdelsområde, går det att konstatera att skillnaderna är mycket små, 
möjligen undantaget de stadsdelsområden som egentligen har en andel 
riskkonsumenter som är betydligt lägre än för staden i stort. När man 
sedan simulerar en situation där dessa stadsdelsområden istället följer 
genom snittet så ökar också brottsligheten något.
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Diagram 25.  Andel ungdomar som angett att de begått grova 
brott i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om samtliga 
ungdomar och deras vänner i hög grad deltar i fritidsaktivitet 
eller träning och om andelen riskkonsumenter var lika i stads
dels områdena. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen ungdomar i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden begått grova brott där det even
tuella inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att kunna avgöra 
alkoholens självständiga roll när det handlar om skillnader i brottslighet 
mellan stadsdelsområdena så beaktas hur sambandet påverkas av förenings
aktivitet och träning. De röda staplarna visar hur den grova brottsligheten 
skulle fördela sig om graden av fritidsaktivitet vore den högsta möjliga  
i alla stadsdelsområden. De gröna staplarna visar slutligen skillnaderna i 
brottsligheten mellan stadsdelsområdena under förutsättningen att förenings
aktivitet så väl som riskkonsumtion av alkohol fördelar sig lika. 

Vid en jämförelse mellan blå och röda staplar, stadsdelsområde för stads-
delsområde, är skillnaderna minimala. Då de blå och gröna staplarna 
jämförs, stadsdelsområde för stadsdelsområde, tycks de stadsdelsområden 
som egentligen har en andel riskkonsumenter som är betydligt lägre än 
för staden i stort få en högre andel grövre brott.
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Diagram 26.  Andel ungdomar som angett att de blivit utsatta 
för brott i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om  
samtliga ungdomar och deras vänner i hög grad deltar i fritids
aktivitet eller träning och om andelen riskkonsumenter var lika  
i stadsdelsområdena. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen ungdomar i varje stadsdelsområde  
som under den senaste tolvmånadersperioden utsatts för brott där det 
eventuella inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att kunna 
avgöra alkoholens självständiga roll när det handlar om skillnader i brotts
utsatthet mellan stadsdelsområdena så beaktas hur sambandet påverkas 
av förenings aktivitet och träning. De röda staplarna visar hur utsatthet 
för brott skulle fördela sig om graden av fritidsaktivitet vore den högsta 
möjliga i alla stadsdelsområden. De gröna staplarna visar slutligen skill
naderna i brottsutsatthet mellan stadsdelsområdena under förutsättningen 
att föreningsdeltagande och riskkonsumtion av alkohol fördelar sig lika. 

Vid en jämförelse mellan blå och röda staplar, stadsdelsområde för stads
delsområde, är skillnaderna mycket små. Då de blå och gröna staplarna 
jämförs, tycks flera stadsdelsområden istället få en högre andel elever 
som utsätts för brott. Detta kan förklaras av att ungdomars riskkonsum
tion av alkohol har ett positivt samband med brottsutsatthet på individ
nivå, det vill säga med en ökande andel riskkonsumenter så ökar risken 
för att utsättas för brott. 
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Social kontroll
Nedan redogörs för hur ungas alkoholbruk fördelar sig mellan stadsdels-
områdena givet att det är en hög grad av social kontroll i samtliga stads dels-
områden. Med social kontroll avses i denna studie att vuxna i bostads
området ingriper vid bråk, informerar den unges föräldrar om de ser 
denne begå ett brott, ingriper vid rån samt hejar/hälsar på ungdomarna i 
området.

Diagram 27.  Andel ungdomar som angett att de dricker alkohol 
i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut vid hög grad av 
social kontroll. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar hur ungdomar som dricker alkohol är fördelat  
mellan stadsdelsområdena. De röda staplarna visar alltså hur proportio
nerna skulle se ut förutsatt att alla stadsdelsområden hade en hög grad av 
social kontroll. 

Givet att den sociala kontrollen är hög så minskar ungas alkoholkonsum
tion marginellt. Social kontroll bör ändå ses som en viktig faktor även om 
skillnaderna i konsumtionen inte är så stora. Detta då bostadsområdet 
i sig är en gemensam nämnare för samtliga ungdomar. Varje ungdom 
befinner på dagsbasis i sin boendemiljö. Och om då den uppleva känslan 
av trygghet och social kontroll kan stärkas i dennes bostadsområde och 
detta kan sänka den totala andelen av riskkonsumenter kan detta således 
få stora positiva effekter på gruppbasis.
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Diagram 28.  Andel ungdomar som är riskkonsumenter av  
alkohol i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut vid hög 
grad av social kontroll. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar hur ungdomar som är riskkonsumenter av alkohol 
är fördelat mellan stadsdelsområdena. De röda staplarna visar hur propor
tionerna skulle se ut förutsatt att alla stadsdelsområden hade en hög grad 
av social kontroll. 

Vid en jämförelse mellan staplarna givet att den sociala kontrollen är hög 
så minskar också andelen riskkonsumenter i samtliga stadsdelsområden. 
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Diagram 29.  Andel ungdomar som under det senaste året  
varit i kontakt med hjälpinstanser på grund av alkoholbruk  
i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut vid hög grad  
av social kontroll och om andelen riskkonsumenter var lika  
i stadsdelsområdena. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen elever i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden varit i kontakt med hjälpinstan
ser på grund av alkoholbruk där det eventuella inflytandet av narkotika-
bruk har rensats bort. För att kunna avgöra alkoholens självständiga roll 
när det handlar om skillnader i kontakten med hjälpinstanser mellan 
stads delsområdena så beaktas här hur sambandet påverkas av social 
kontroll vilket redovisas i de röda staplarna. De gröna staplarna visar 
slutligen skillnaderna i kontakten med hjälpinstanser mellan stadsdels-
områdena vid hög grad av social kontroll och att alla stadsdelsområden 
hade en, för Stockholms stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Vid en jämförelse mellan blå och röda staplar, stadsdelsområde för stads
delsområde går det att konstatera relativt stora skillnader. En minskning 
i kontakt med hjälpinstanser syns i samtliga stadsdelsområden. Detta 
betyder att graden av social kontroll i bostadsområdet spelar roll i kontakt 
med hjälpinstanser.

Då de blå och gröna staplarna jämförs resulterar detta i att de stadsdels
områden som egentligen har en andel riskkonsumenter som är betydligt 
lägre än för staden i stort ökar kontakten med hjälpinstanser till skillnad 
från övriga stadsdelsområden.
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Diagram 30.  Andel ungdomar som angett att de begått grova 
brott i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut vid hög grad 
av social kontroll och om andelen riskkonsumenter var lika i 
stadsdelsområdena. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen elever i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden begått grova brott där det even
tuella inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att kunna avgöra 
alkoholens självständiga roll när det handlar om skillnader i brottslighet 
mellan stadsdelsområdena så beaktas här hur sambandet påverkas av 
social kontroll vilket redovisas i de röda staplarna. De gröna staplarna 
visar slutligen skillnaderna i brottslighet mellan stadsdelsområdena vid 
hög grad av social kontroll och att alla stadsdelsområden hade en, för 
Stockholms stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Vid en jämförelse mellan blå och röda staplar, stadsdelsområde för 
stadsdelsområde, går det att konstatera relativt stora skillnader i brottslig
heten. En minskning syns i samtliga stadsdelsområden och skillnaderna 
blir som störst i de stadsdelsområden som hade en högre brottslighet från 
början. Detta betyder att graden av social kontroll i bostadsområdet spelar 
roll för brottsligheten. Då de blå och gröna staplarna jämförs så minskar 
skillnaderna mellan stadsdelsområdena. 
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Diagram 31.  Andel ungdomar som angett att de blivit utsatta för 
brott i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om vid hög 
grad av social kontroll och om andelen riskkonsumenter var lika 
i stadsdelsområdena. Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen elever i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden utsatts för brott där det even-
tuella inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att kunna avgöra 
alkoholens självständiga roll när det handlar om skillnader i brottsutsatthet 
mellan stadsdelsområdena så beaktas här hur sambandet påverkas av 
social kontroll vilket redovisas i de röda staplarna. De gröna staplarna 
visar slutligen hur skillnaderna i brottsutsatthet fördelar sig mellan stads
delsområdena vid hög grad av social kontroll och att alla stadsdelsområden 
hade en, för Stockholms stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Vid en jämförelse mellan blå, röda och gröna staplar, stadsdelsområde 
för stadsdelsområde, går det att konstatera vissa skillnader. Överlag så är 
fördelningen relativt jämn mellan stadsdelsområdena. En viss minskning 
syns i samtliga stadsdelsområden, vilket betyder att graden av social  
kontroll i bostadsområdet spelar roll i fråga om brottsutsatthet.
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Få eller inga berusade i området
Nedan redogörs för hur ungas alkoholbruk fördelar sig mellan stads-
delsområdena givet att det i samtliga stadsdelsområdens bostadsområden 
finns få eller inga berusade personer utomhus.

Diagram 32.  Andel ungdomar som angett att de dricker alkohol 
i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om det fanns få 
eller inga berusade personer i bostadsområdet. Uppdelat på 
stadsdelsområde (%).

De blå staplarna redovisar hur fördelningen av ungdomar som dricker 
alkohol ser ut stadsdelsområde för stadsdelsområde. De röda staplarna 
visar hur proportionerna skulle se ut förutsatt att alla stadsdelsområden 
hade få eller inga berusade personer i bostadsområdet.

Givet att det finns lika få berusade personer i alla stadsdelsområden så 
sjunker andelen alkoholkonsumerande ungdomar något. I vissa stads
delsområden är skillnaden marginell men sett över staden i stort så syns 
en nedgång vilket tolkas som att färre unga skulle dricka alkohol vid 
frånvaro av berusade personer.

%
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Diagram 33.  Andel ungdomar som är riskkonsumenter av  
alkohol i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om det 
fanns få eller inga berusade personer i bostadsområdet.  
Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna redovisar hur fördelningen av riskkonsumenter ser ut 
stadsdelsområde för stadsdelsområde. De röda staplarna visar hur propor
tionerna skulle se ut förutsatt att alla stadsdelsområden hade få eller inga 
berusade personer i bostadsområdet. 

Då effekten av få eller inga berusade personer i stadsdelsområdena 
kontrolleras syns en nedgång av riskkonsumenter i samtliga stadsdels-
områden. Finns det faktorer man på stadsdelsområdesnivå kan påverka 
som resulterar i färre unga som dricker bör detta prioriteras. Samman-
taget tycks det då finnas belägg för att på stadsdelsområdesnivå arbeta 
för att skapa en trygg miljö där ungdomar inte exponeras för berusade 
personer vilket då skulle kunna resultera i att färre ungdomar berusar sig.

%
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Diagram 34.  Andel ungdomar som under det senaste året  
varit i kontakt med hjälpinstanser på grund av alkoholbruk i 
jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om det fanns få 
eller inga berusade personer i bostadsområdet och om ande
len riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena. Uppdelat på 
stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen elever i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden varit i kontakt med hjälpinstanser 
på grund av alkoholbruk där det eventuella inflytandet av narkotika bruk 
har rensats bort. För att kunna avgöra alkoholens självständiga roll när det 
handlar om skillnader i kontakten med hjälpinstanser mellan stadsdels
områdena så beaktas här hur detta relaterar till förekomsten av berusade 
personer i bostadsområdet vilket redovisas i de röda staplarna. De gröna 
staplarna visar slutligen skillnaderna i kontakten med hjälp instanser mellan 
stadsdelsområdena givet att det inte fanns några berusade personer i 
bostadsområdet på vardagskvällar och att alla stadsdelsområden hade en, 
för Stockholms stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Vid en jämförelse mellan blå, röda och gröna staplar, stadsdelsområde för 
stadsdelsområde, går det att konstatera skillnader. Det finns en stor varians 
mellan stadsdelsområdena och i vissa stadsdelsområden är skillnaden 
marginell medan den i andra är betydande. En minskning i kontakt med 
hjälpinstanser syns i så gott som alla stadsdelsområden. Detta betyder att 
avsaknad av berusade personer i bostadsområdet spelar roll i kontakt med 
hjälpinstanser. 
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Diagram 35.  Andel ungdomar som angett att de begått grova 
brott i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om det  
fanns få eller inga berusade personer i bostadsområdet och  
om andelen riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena.  
Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen elever i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden begått grova brott där det even
tuella inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att kunna avgöra 
alkoholens självständiga roll när det handlar om skillnader i brottslighet 
mellan stadsdelsområdena så beaktas här hur dessa förändras givet att det 
inte förekommer berusade personer i bostadsområdet vilket redovisas i de 
röda staplarna. De gröna staplarna visar slutligen skillnaderna i brottslighet 
mellan stadsdelsområdena om det inte fanns några berusade personer i 
bostadsområdet och om alla stadsdelsområden hade en, för Stockholms 
stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Vid en jämförelse mellan blå och gröna staplar, stadsdelsområde för stads-
delsområde, går det att konstatera relativt stora skillnader. En minskning i 
brottsligheten syns i samtliga stadsdelsområden. Detta betyder att graden 
av social kontroll i bostadsområdet spelar roll i relation till brottsligheten.

De stadsdelsområden som egentligen har en andel riskkonsumenter som 
är betydligt lägre än för staden i stort syns minskningen i brottsstatistiken 
inte lika tydligt som i övriga stadsdelsområden. Detta beror på den genom-
snittliga fördelningen av andel riskkonsumenter fördelas jämt mellan 
stadsdelsområdena.
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Diagram 36.  Andel ungdomar som angett att de blivit utsatta 
för brott i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om det 
fanns få eller inga berusade personer i bostadsområdet och  
om andelen riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena.  
Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen elever i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden utsatts för brott där det eventuella 
inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att kunna avgöra alko
holens självständiga roll när det handlar om skillnader i brottsutsatthet 
mellan stadsdelsområdena så beaktas här hur dessa förändras givet att det 
inte förekommer berusade personer i bostadsområdet vilket redovisas i  
de röda staplarna. De gröna staplarna visar slutligen skillnaderna i brotts-
utsatthet mellan stadsdelsområdena givet att det inte fanns några berusade 
personer i bostadsområdet och om alla stadsdelsområden hade en, för 
Stockholms stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Vid en jämförelse mellan blå, röda och gröna staplarna, stadsdelsområde 
för stadsdelsområde, går det att konstatera skillnader. Överlag så skulle 
färre elever utsättas för brott givet frånvaro av berusade personer i 
bostadsområdet. Vid hänsyn till riskkonsumtion ser vi att alkoholens 
effekt också speglar huruvida elever utsätts för brott. 
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Om vänner inte drack sig berusade
Nedan redogörs för hur ungas alkoholbruk kunde fördela sig givet att de 
inte har någon kamrat inom eller utom skolan som dricker sig berusad på 
alkohol.

Diagram 37.  Andel ungdomar som angett att de dricker  
alkohol i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om  
ungdomarnas vänner aldrig drack sig berusade. Uppdelat  
på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna redovisar hur fördelningen av ungdomar som dricker 
alkohol ser ut stadsdelsområde för stadsdelsområde. För att förstå hur 
detta relaterar till elevernas vänner kontrolleras därför hur fördelningen 
skulle se ut på stadsdelsområdesnivå givet att inga vänner till eleven 
drack sig berusade, vilket visas i den röda stapeln.

Givet att alla unga har nyktra vänner så minskar dryckesfrekvensen bland 
ungdomarna avsevärt i alla stadsdelsområden. Även skillnaderna mellan 
stadsdelsområdena minskar. 
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Diagram 38.  Andel ungdomar som är riskkonsumenter av  
alkohol i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om  
ungdomarnas vänner aldrig drack sig berusade. Uppdelat  
på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna redovisar hur fördelningen av riskkonsumenter ser ut 
stadsdelsområde för stadsdelsområde. För att förstå hur elevens risk
konsumtion relaterar till vänners dryckesvanor kontrolleras därför hur 
fördelningen skulle se ut på stadsdelsområdesnivå givet att inga vänner 
till eleven drack sig berusade, vilket visas i den röda stapeln.

Då de blå och röda staplarna jämförs är skillnaderna oerhörda. Samtliga 
stadsdelsområden skulle då ha en uppskattad siffra på riskkonsumenter 
under 5 procent. 
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Diagram 39.  Andel ungdomar som under det senaste året varit 
i kontakt med hjälpinstanser i jämförelse med hur fördelningen 
skulle se ut om ungdomarnas vänner aldrig drack sig berusade 
och om andelen riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena.  
Uppdelat på stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen elever i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden varit i kontakt med hjälpinstan
ser på grund av alkoholbruk där det eventuella inflytandet av narkotika
bruk har rensats bort. För att kunna avgöra alkoholens självständiga roll 
när det handlar om skillnader i kontakt med hjälpinstans mellan stads
delsområdena så beaktas här hur sambandet påverkas givet att elevernas 
vänner aldrig berusade sig, vilket redovisas i de röda staplarna. De gröna 
staplarna visar slutligen skillnaderna i kontakt med hjälpinstanser mellan 
stadsdelsområdena givet att inga vänner berusade sig och att alla stads
delsområden hade en, för Stockholms stad i stort, genomsnittlig andel 
riskkonsumenter. 

Vid en jämförelse mellan de blå och röda staplarna framkommer att de 
alkoholrelaterade hjälpinsatserna skulle minska dramatiskt i samtliga 
stadsdelsområden om den enskilde eleven befann sig bland vänner som 
inte drack sig berusade. Tar man sedan även hänsyn till att andelen risk
konsumenter skulle vara genomsnittlig i alla stadsdelsområden minskar 
emellertid inte andelarna (grön stapel) vilket kan ha att göra med att ande
len vänner som dricker sig berusade så nära relaterar till andelen riskkon
sumenter i stadsdelsområdena.
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Diagram 40.  Andel ungdomar som angett att de begått brott av 
ringa karaktär i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om 
ungdomarnas vänner aldrig drack sig berusade och om andelen 
riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena. Uppdelat på 
stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen elever i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden begått brott av ringa karaktär 
där det eventuella inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att 
kunna avgöra alkoholens självständiga roll när det handlar om skillnader 
i ringa brott mellan stadsdelsområdena så är det rimligt att beakta hur 
sambandet påverkas givet att elevernas vänner aldrig berusade sig, vilket 
redovisas i de röda staplarna. De gröna staplarna visar slutligen skillna
derna i ringa brott mellan stadsdelsområdena givet att vänner till ung
domarna aldrig berusade sig och att alla stadsdelsområden hade en, för 
Stockholms stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Vid en jämförelse mellan blå, röda och gröna staplar, stadsdelsområde för 
stadsdelsområde, går det att konstatera skillnader. Skillnaderna varierar 
mellan stadsdelsområdena och i de stadsdelsområden som har en högre 
andel riskkonsumenter blir skillnaden i brottsfrekvensen också högst. 
Överlag så skulle ringa brottslighet minska i samtliga stadsdelsområden 
som en effekt av att elevernas vänner inte berusade sig. Vid hänsyn till 
riskkonsumtion ser vi att alko holens effekt också speglar ringa brottslighet 
på stadsdelsområdesnivå. 
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Diagram 41.  Andel ungdomar som angett att de begått grova 
brott under i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om 
ungdomarnas vänner aldrig drack sig berusade och om andelen 
riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena. Uppdelat på 
stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen elever i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden begått grova brott där det even
tuella inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att kunna avgöra 
alkoholens självständiga roll när det handlar om skillnader i brottsfrek
vens mellan stadsdelsområdena så är det rimligt att beakta hur sambandet 
påverkas givet att elevernas vänner aldrig berusade sig, vilket redovisas i 
de röda staplarna. De gröna staplarna visar slutligen skillnaderna i grova 
brott mellan stadsdelsområdena givet att vänner till ungdomarna aldrig 
berusade sig och att alla stadsdelsområden hade en, för Stockholms stad  
i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Vid en jämförelse mellan blå, röda och gröna staplar, stadsdelsområde för 
stadsdelsområde, är skillnader tydliga. Då brottsligheten redovisas utan 
hänsyn till andra möjliga relaterade faktorer är det stora skillnader mellan 
stadsdelsområdena. Överlag så skulle brottsligheten minska i samtliga 
stadsdelsområden som en effekt av att elevernas vänner inte berusade  
sig. Vid hänsyn till riskkonsumtion ser vi att alkoholens effekt också 
speglar ringa brottslighet på stadsdelsområdesnivå. Tämligen stora skill
nader syns i samtliga stadsdelsområden.
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Diagram 42.  Andel ungdomar som angett att de blivit utsatta 
för brott i jämförelse med hur fördelningen skulle se ut om  
ungdomarnas vänner aldrig drack sig berusade och om andelen 
riskkonsumenter var lika i stadsdelsområdena. Uppdelat på 
stadsdelsområde (%).

De blå staplarna visar på andelen elever i varje stadsdelsområde som 
under den senaste tolvmånadersperioden utsatts för brott där det even-
tuella inflytandet av narkotikabruk har rensats bort. För att kunna avgöra 
alkoholens självständiga roll när det handlar om skillnader i utsatthet för 
brott mellan stadsdelsområdena så är det rimligt att beakta hur sambandet 
påverkas givet att elevernas vänner aldrig berusade sig, vilket redovisas i 
de röda staplarna. De gröna staplarna visar slutligen skillnaderna i utsatt
het för brott mellan stadsdelsområdena givet att vänner till ungdomarna 
aldrig berusade sig och att alla stadsdelsområden hade en, för Stockholms 
stad i stort, genomsnittlig andel riskkonsumenter. 

Vid en jämförelse mellan blå, röda och gröna staplar, stadsdelsområde 
för stadsdelsområde, syns skillnader. Hur stora skillnaderna är varierar 
mellan stadsdelsområdena. Generellt så skulle färre utsättas för brott i 
samtliga stadsdelsområden som en effekt av att vänner inte drack alkohol. 
Vid hänsyn till riskkonsumtion ser vi att alkoholens effekt också speglar 
huruvida ungdomar utsätts för brott.
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Diskussion
I denna rapport har ett särskilt fokus legat på sociala bestämningsfak
torer för alkoholvanor och alkoholrelaterade problem bland Stockholms 
ungdomar. Eftersom alkoholkonsumtion bland ungdomar har visat sig ha 
tydliga samband med en rad negativa konsekvenser så som oönskat sex, 
hälsoproblem och depression, är det av stor vikt att arbeta preventivt för 
att minska konsumtionen och dess negativa konsekvenser. Med en större 
förståelse för vilka bestämningsfaktorer som relaterar till ungas alkohol-
konsumtion kan det preventiva arbetet anpassas och på så vis förhopp
ningsvis ge effektivare resultat. 

Sammantaget visar resultaten i denna studie att de två enskilt största  
faktorerna vilka relaterar till ungdomarnas dryckesvanor är föräldrars 
förhållningssätt till alkohol och kamraters bruk av alkohol. En mer 
restriktiv inställning till alkohol bland föräldrar och vänner predicerar 
en avsevärt minskad dryckesfrekvens i samtliga Stockholms stadsdels
områden. Resultaten som identifierats i denna rapport överensstämmer 
även väl med de forskningsresultat som finns inom området. Ungdomar 
som blir bjudna på alkohol eller tillåts att dricka av sina föräldrar dricker 
alkohol både mer och oftare än ungdomar som inte tillåts konsumera 
alkohol. Vidare visar rapporten också på kamratgruppers betydelse för 
den enskilde ungdomens alkoholbruk vilket också bekräftas av forskning. 
Å ena sidan har forskning visat att goda kamratrelationer kan vara en 
skyddsfaktor för att avstå alkohol eller andra droger, å andra sidan är just 
kamratrelationen den enskilt starkaste faktor som relaterar till ungdomens 
dryckesvanor i negativ riktning. Kollektiva dryckeskulturer, eller grupp
tryck, kan därför sägas vara avgörande för ungdomars vilja att berusa sig. 

Resultaten i denna rapport bekräftar vidare en etablerad slutsats från  
tidigare forskning på området, nämligen att människors dryckesvanor  
har att göra med de normer och den dryckeskultur de omges av. Om 
ungdomar omges av personer som helt avstår alkohol så skulle även de 
själva i stor utsträckning avstå alkohol. Även andelen riskkonsumenter 
av alkohol samt alkoholrelaterade hjälpinsatser skulle minska drastiskt. 
Med anledning av att det är de personer som befinner sig i ungdomarnas 
absoluta närhet som mest ser ut att påverka dryckesvanorna så torde  
preventiva insatser därför riktas till dessa målgrupper.
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Eftersom alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem inte enbart 
kan ses som ett individuellt utan som ett kollektivt fenomen är det också 
intressant att se till alkoholkonsumtion och dess konsekvenser på stads
delsområdesnivå. I flera av analyserna i rapporten framkommer det stora 
skillnader i dryckesfrekvensen på stadsdelsområdesnivå och som till viss 
del ser ut att kunna förklaras av olika sociala bestämningsfaktorer. I det 
preventiva arbetet bör därför hänsyn tas till olika exogena faktorer så som 
hur miljön är i bostadsområdena där ungdomarna befinner sig och hur 
ungdomarna uppfattar sin skolsituation. Då skolan också har visat sig vara 
en skyddsfaktor för ungdomar är det viktigt att de känner sig trygga och 
hemma hörande i skolan samt upplever stöd från lärarna.

Forskningsresultaten är dock något motstridiga i fråga om vilka typer av 
bostadsområden som tenderar stå för en högre andel alkoholkonsumenter. 
Nyligen publicerad forskning och som även överensstämmer med resultaten 
i denna rapport är att ungdomar som bor i mer välbärgade stadsdelsom
råden har högre alkoholkonsumtion. Forskning finns dock som visar att 
ungdomar vars alkoholintag kan kopplas till en högre grad av alkohol
relaterade problem oftare uppträder i socialt belastade förorter. Alkohol
relaterade problem visar sig alltså i många fall paradoxalt nog uppträda 
oftare i de områden där social utsatthet redan råder trots att de unga som 
bor i mer välbärgade områden är de som dricker mer och oftare. Resultaten 
i denna rapport ger dock belägg för att på stadsdelsområdesnivå arbeta 
för att skapa en trygg områdesmiljö där det finns få berusade och där de 
vuxna engagerar sig i det som händer. Detta skulle resultera i att färre 
ungdomar berusar sig och att den totala andelen riskkonsumenter minskar.

Eftersom ungdomarnas dryckesmönster och de alkoholrelaterade konse
kvenserna skiljer sig åt mellan Stockholms olika stadsdelsområden kan 
det vara värt att ta hänsyn till vilka alkoholrelaterade konsekvenser som 
framstår som mest problematiska i de olika stadsdelsområdena. Resultaten 
från denna rapport kan således fungera som ett stöd i att finna vilka alko
holrelaterade konsekvenser som särskilt bör beaktas och i vilka stadsdels
områden. Preventivt arbete kan därmed fokuseras på lokala insatser eller 
projekt där det mest behövs för tillfället.
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Exakt hur det preventiva alkoholarbetet ska förvaltas och gestalta sig 
i framtiden avgörs på ett organisatoriskt plan av de beslut som fattas 
av politiker och tjänstemän. På lokal nivå kan dock stadsdelsområdena 
utforma preventionsprogram eller andra förebyggande insatser som syftar 
till att verka för en välmående ungdomskultur där alkoholens negativa 
konsekvenser minskar. Att ha i åtanke är dock att lyckade preventions-
program har gemensamt att de bygger på empirisk forskning med ett 
omfattande teoretiskt ramverk där skydds- och riskfaktorer har identi
fieras. Vår förhoppning är därför att denna rapport kan fungera som ett 
underlag för samtliga stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Mot bak
grund av rapportens omfattande kunskapssammanställning, preventions
översikt och inte minst de resultat som redovisas stadsdelsområde för 
stadsdelsområde torde nya preventionsåtgärder och specifika satsningar 
kunna arbetas fram. För att på ett effektivt och träffsäkert sätt kunna 
arbeta förebyggande med ungdomar och relationen till alkohol tycks detta 
få bäst effekt om insatser anpassas till lokala förhållanden och nära de 
som berörs.
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Analysmetod
Resultaten av de statistiska analyserna kommer att presenteras i tabeller 
och figurer. Enklare beskrivningar av faktiska fördelningar görs med 
hjälp av korstabeller och beräkning av medelvärden. Vid de mer avance
rade analyserna av de sociala bestämningsfaktorernas samband med de 
olika utfallen krävs emellertid mer sofistikerade beräkningar. Logistisk 
regressionsanalys ger möjligheten till att närmare analysera olika fakto
rers effekter givet vissa villkor eller omständigheter. Detta är nödvändigt 
eftersom många faktorer samvarierar och det kan vara svårt att isolera det 
specifika inflytandet av den enskilda bestämningsfaktorn. Problemet med 
regressionsanalys i allmänhet och logistisk regressionsanalys i synnerhet 
är att tolkningen av de koefficienter som analyserna resulterar i ofta inte 
är särskilt lättillgängliga eller intuitiva. Därför presenteras istället de 
för stadsdelsområdena predicerade proportionerna som stapeldiagram i 
denna rapport. Vid samhällsvetenskapliga analyser finns det självklart ett 
mycket stort antal faktorer att beakta och där bara en bråkdel av dem står 
i fokus för de egentliga analyserna. Det är dock varken statistiskt tekniskt 
möjligt eller ens önskvärt att ta ”allt” i beaktande och en god tumregel är 
att försöka hålla regressionsmodellerna så enkla som möjligt. Faktorer 
som elevens härkomst och ekonomi är sådana som skulle kunna förklara 
en del av den variation som finns mellan stadsdelsområdena när det 
handlar om exempelvis alkoholkonsumtion. Förberedande analyser visade 
dock att dessa inte påverkar de mönster som står i fokus för denna rapport 
och därför har de uteslutits från de statistiska analyserna.

Data
Det empiriska underlaget för denna studie består av ett material från 
Stockholms stad. Materialet utgörs av ”Stockholmsenkäten 2014” vilket 
är en tvärsnittsstudie och totalundersökning som utförs av socialförvalt
ningen i Stockholms stad, utvecklingsenheten, vart annat år (Stockholms 
stad 2015). Stockholmsenkäten besvaras av skolungdomar i grundskolans 
årskurs 9 samt år 2 på gymnasiet tillhörande Stockholms stad. Under
sökningen omfattar samtliga kommunala skolor och gymnasier i Stock
holm. Friskolor deltar frivilligt. År 2014 delades enkäter ut till 160 skolor 
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i Stockholms stad. Svarsfrekvensen uppgick detta år till 76 procent, det 
vill säga 11 507 godkända enkäter. Frågorna i Stockholmsenkäten rör 
bland annat ungdomars alkohol- och drogvanor, brottslighet samt hälsa. 
Undersökningen och dess insamlade data ger en chans att över tid se till 
mönster och trender i till exempel ungdomars alkoholvanor. Syftet med 
Stockholmsenkäten är att skapa ett underlag för preventionsåtgärder och 
forskning samt kunskapsutveckling (Stockholms stad 2015).

Variabler
De utfall som står i fokus för kommande analyser är stockholmsung-
domarnas alkoholkonsumtion och ett antal möjliga konsekvenser  
relaterade till denna. 

Alkoholkonsumtion
Hur ofta dricker du vid ett och samma tillfälle alkohol motsvarande 
minst: 18 cl sprit (en halv kvarting) eller en helflaska vin eller fyra stora 
flaskor stark cider/alkoläsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar 
folköl?

Dricker inte alkohol 

Aldrig

Ytterst sällan

Någon gång per år

Någon gång i månaden

Ett par gånger i månaden

Någon gång i veckan

För att bestämma om en elev överhuvudtaget konsumerar alkohol så har 
en variabel skapats där elever som svarat ”Dricker inte alkohol” tillhör 
en kategori och de elever som svarat något av de övriga svarsalternativen 
tillhör en annan. För att sedan bestämma om en elev är riskkonsument 
eller inte så har en variabel skapats där elever som svarat ”Någon gång  
i månaden” eller oftare betraktas som riskkonsumenter och de som svarat 
”Någon gång per år” eller mer sällan (inklusive de som inte dricker alls) 
betraktas som icke riskkonsumenter. Denna definition av riskkonsumtion 
överensstämmer med det som Centralförbundet för alkohol- och narkotika-
upplysning (CAN) kallar för intensivkonsumtion och som innebär att man 
vid ett och samma tillfälle dricker en flaska vin eller motsvarande minst 
en gång per månad (Gripe 2015).
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Myndighetskontakt
Har du det senaste läsåret varit i kontakt med någon av följande hjälp-
instanser på grund av att du använt alkohol eller droger?

Nej

Ja, beroendespecialist (Maria Ungdom, Mini-Maria eller annan  
öppenvårdsmottagning)

Ja, socialtjänsten (”soc”)

Ja, ungdomsmottagning

Ja, sjukvård (akut, vårdcentral eller liknande)

Ja, annat. Vad?

De som svarat nej på frågan tillhör kategorin som inte anses haft kontakt 
med någon myndighet och de som svarat något av de övriga svarsalterna
tiven tillhör den kategori som har haft någon form av kontakt. Ett problem 
med enkätfrågan är att den även innefattar droganvändning, vilket gör 
just alkoholens roll svårare att avgöra. Problemet hanteras dock statistiskt 
genom att predicera utfallen (myndighetskontakten) utifrån att eleverna 
svarat nej på enkätfrågan ”Har du någon gång använt narkotika?” 

Brottslighet
I enkäten ställs följande fråga om brottslighet; Hur många gånger har  
du gjort följande saker under de senaste 12 månaderna?

Grövre brott

Stulit moped eller motorcykel?
Stulit bil?
Tvingat någon att ge dig pengar, mobiltelefon eller något annat värdefullt?
Köpt något som du vet var stulet?
Sålt något som var stulet?
Gjort inbrott i bil, affär, kiosk eller annan byggnad?
Med avsikt slagit någon så att du tror eller vet att han/hon behövde sjukvård?
Burit vapen (t ex kniv eller knogjärn)?
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Ringa brott
Snattat?

Klottrat/olaglig graffiti?

Med avsikt förstört saker som inte var dina (t ex fönsterrutor, gatlyktor, 
cyklar)?

Använt annans/falsk legitimation?

Tagit pengar hemma som inte var dina?

Smitit från betalning (t ex bio, kafé, etc)?

Stulit ur någons ficka?

Stulit något annat som vi inte frågat om?

Tjuvåkt på tunnelbanan eller pendeltåget?

Om eleven svarat ja på åtminstone ett av alternativen under rubriken 
”Grövre brott” så anses denne ha begått grövre brott under den senaste 
tolvmånadersperioden, och om eleven svarat ja på åtminstone ett av  
alternativen under rubriken ”Ringa brott” så anses denne ha begått ringa 
brott under den senaste tolvmånadersperioden.

Viktimisering
I enkäten ställs följande fråga om utsatthet för brott (viktimisering);  
Har du varit med om något av följande under de senaste 12 månaderna?

Känt dig allvarligt hotad?

Blivit rånad?

Blivit bestulen?

Blivit misshandlad?

Om eleven svarat ja på åtminstone ett av alternativen så anses denne ha 
blivit offer för brottslighet under den senaste tolvmånadersperioden.

Bostadsområdet
Till den sociala miljön i området där man bor hör den sociala kontrollen.  
I den här rapporten beaktas huvudsakligen den sociala kontroll som utövas 
av vuxenvärlden. Ett index har därför skapats där svaren på fyra enkät
frågor har standardiserats och summerats (m= 0, sd= 1). Ju högre värde på 
indexet desto större social kontroll. Följande frågor ingick i detta index;
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Social kontroll
Om en vuxen såg mig göra något olagligt i mitt bostadsområde skulle  
nog mina föräldrar få reda på det.

Vuxna skulle ingripa om det blev ett slagsmål framför mitt hus.

Om jag blev rånad på en allmän plats i bostadsområdet skulle  
vuxna ingripa.

Mina grannar brukar heja/hälsa på mig när vi möts.

Svarsalternativen för dessa fyra frågor var; 

Stämmer mycket dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer ganska bra

Stämmer mycket bra

Vet ej, kodades om till bortfall.

Berusade i området
En annan relevant aspekt av den sociala miljön är hur alkohol konsumeras 
i närområdet.

På vardagskvällar finns det många berusade utomhus i bostadsområdet. 
Svarsalternativen var identiska med de som redogjordes för ovan.

Föräldrarna
Två aspekter av föräldrarnas roll har tagits i beaktande.

Händer det att du blir bjuden på alkohol av dina föräldrar/vårdnads-
havare?

De dricker inte alkohol

Nej, jag blir aldrig bjuden

Ja, får smaka ur deras glas

Ja, får enstaka glas

Ja, blir ofta bjuden
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I enkäten fick eleverna också svara på hur väl följande påstående stämde 

De brukar uppmuntra och stötta mig

Stämmer mycket dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer ganska bra

Stämmer mycket bra

Vet ej, kodades om till bortfall.

Skolmiljön
Ett index har skapats där svaren på sex enkätfrågor har standardiserats 
och summerats (m= 0, sd= 1). Ju högre värde på indexet desto bättre är 
elevens skolmiljö. Följande frågor ingick i detta index;

Jag vet vilka regler som gäller på den här skolan.

Jag trivs bra i skolan.

Vi elever får vara med och bestämma över saker som är viktiga för oss.

Lärarna förklarar vad vi får och vad vi inte får göra.

Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad.

Om man inte förstår får man direkt hjälp av läraren.

Svarsalternativen för dessa sex var; 

Stämmer mycket dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer ganska bra

Stämmer mycket bra

Vet ej, kodades om till bortfall.

Fritid
Ett index har skapats där svaren på tre enkätfrågor har standardiserats och 
summerats (m= 0, sd= 1). Ju högre värde på indexet desto aktivare fritid 
och social omgivning. Följande frågor ingick i detta index;
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Brukar du delta i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning?  
(Sport, musik, teater och konst, hobby, kyrkligt, scouter, politik eller 
annan förening).

Ofta

Ibland

Sällan

Aldrig

Hur många av dina kamrater (inom och utom skolan) motionerar  
och tränar regelbundet?

Ingen

Någon enstaka

Ungefär hälften

De flesta

Vet inte, kodades om till bortfall.

Hur många av dina kamrater (inom och utom skolan) är med i någon 
förening? (sport, hobby, musik eller någon annan förening).

Ingen

Någon enstaka

Ungefär hälften

De flesta

Vet inte, kodades om till bortfall.

Vänners alkoholvanor
Hur många av dina kamrater (inom och utom skolan) dricker sig  
berusad på alkohol?

Ingen

Någon enstaka

Ungefär hälften

De flesta

Vet inte, kodades om till bortfall.
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Tillförlitligheten  
i data och analyser
Alla typer av insamlade data och påföljande analyser för med sig ett antal 
svårigheter och problem. Detta gäller självfallet också Stockholmsen
käten 2014 och de statistiska bearbetningarna av materialet. Det kanske 
mest uppenbara problemet är att data är självrapporterade. Validiteten för 
till exempel självrapporterat alkoholbruk kan vara låg av det enkla skälet 
att den svarande inte minns eller att frågan uppfattas som så känslig att 
den svarande inte vill svara ärligt. Dessutom tenderar ungdomar att såväl 
överrapportera som underrapportera sin alkoholkonsumtion enligt vad de 
tror är socialt önskvärt eller icke önskvärt (Brener, Billy & Grady, 2003). 
I de fall där enkätsvaren ansågs kraftigt överdrivna eller oseriösa så 
uteslöts den svarande ur urvalet. Då denna rapport utgår ifrån tvärsnitts
data, det vill säga svaren från ett frågeformulär som fyllts i vid ett enda 
tillfälle, så är det heller inte möjligt att fastställa några kausala relatio
ner, det vill säga om en viss faktor eller omständighet faktiskt är orsak 
till utfallet. För att ta ett exempel; Låt oss säga att vi finner ett negativt 
samband mellan skolprestation (betyg) och alkoholkonsumtion, där elever 
med sämre skolbetyg dricker alkohol i större omfattning, så kan vi aldrig 
med säkerhet avgöra utifrån befintliga data huruvida det är prestationen 
som påverkar konsumtionen eller om det är tvärtom. Av det skälet är  
rapporten medvetet försiktig när det kommer till den svåra frågan om 
orsak och verkan. Trots denna begränsning bedömer vi resultaten som 
såväl relevanta som tillförlitliga. De analyser som görs och de resultat 
som presenteras och diskuteras lutar sig oftast mot en gedigen forskning 
på området och som presenteras i den första delen av rapporten. Om 
resultaten från Stockholmsenkäten 2014 bekräftas av tidigare internationell 
och nationell forskning så är det en mycket viktig insikt för det framtida 
preventiva arbetet. Av utrymmesskäl har vi också valt att utesluta en del 
resultat. Anledningen är inte att dessa resultat skulle motsäga etablerad 
modern alkoholforskning, utan snarare för att dessa, tillsammans med 
tidigare forskning, inte ger oss mycket vägledning i det preventiva arbetet.
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