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Abstract 

Recent statistic shows that about 28% of adolescents living in Stockholm drink alcohol at 

such a high level that their consumption counts as risky drinking. The correct term to use in 

this matter would be binge drinking adolescents.  In the more wealthy areas of Stockholm this 

group of binge drinking adolescents counts for as much as a third of the population. In 

contrast, the adolescents living in exposed areas do not drink nearly as much. Binge drinking 

adolescents in these areas only counts for 15%, nearly half as much as in the wealthy areas. 

In light of this the intentions of this study is to investigate which explanatory factors that can 

clarify the range-rated differences in binge drinking between adolescents in Stockholm. The 

basis for the analysis is the theory of social capital. In this study specifically, social capital 

defines as capital inherited from the adolescents’ immediate network.  These networks are 

their neighborhood, family, school and also the network-belonging that gains from leisure-

participation. The analysis also includes control for the effects of parents’ attitudes toward 

alcohol, parental education and how friends’ drinking habits affect the probability of being 

risk consumer of alcohol. Furthermore all results are controlled for gender, age, provenance 

and the adolescences monthly allowance. 

The empirical material of this study consists of selected parts from the survey 

“Stockholmsenkäten 2012”. This survey is a cross-sectional study and comprehensive survey 

which is biennial answered by all Stockholm's public schools 9-th graders and year 2 in high 

school in. The correlation analyzes in this study is presented in the form of Logistic regression 

analysis in the statistical program “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) 

The results in this study shows that the area-related differences in alcohol consumption cannot 

be explained by social capital. The young people's drinking habits is rather explained by 

parental attitudes towards alcohol and also by their friends' drinking habits. The absolute 

strongest correlation to belong to the group risk consumers of alcohol is when the adolescents 

have friends who consume alcohol. This statistical correlation persists regardless of 

geographical area belonging. 
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1 Inledning 

Alkohol presenteras ofta som en betydande källa till ohälsa och fokus brukar ligga på 

missbruk av alkohol och dess konsekvenser (Helmersson Bergmark 2010, s.371). Merparten 

av den samhällsvetenskapliga alkoholforskningen tenderar i och med detta att vara 

probleminriktad (Ibid). Det bör dock påpekas att majoriteten av alla som dricker alkohol inte 

har egna erfarenheter av alkoholrelaterade problem. I många kulturer är alkohol en normal 

komponent i det dagliga livet och i Sverige dricker vi i dessutom i måttliga mängder (Ibid). 

Det är med andra ord lika viktigt att studera alkoholens roll och funktion i samhället som det 

är att forska om alkoholskador och alkoholrelaterade problem. I denna studie finns därför en 

större intention än att endast beskriva den uppenbara problematiken kring riskkonsumtion av 

alkohol. Förhoppningen är att kunna bidra med kunskap om de faktorer i vårt samhälle vilka 

har en påverkan på ungdomars alkoholkonsumtion. 

Ambitionen med denna studie är att bidra till det sociala arbetets fält med nya kunskaper om 

alkoholens roll samt de faktorer vilka påverkar alkoholkonsumtion. En ökad kunskap inom 

detta område kan bidra med att såväl hjälpa socialarbetaren i sitt dagliga arbete som att hjälpa 

föräldern hemma att orientera sig i alkoholrelaterad problematik rörande sin tonåring. Vidare 

kan även sägas att en ökad kunskap inom området förbättrar det preventiva arbetet. För att 

hjälpa de ungdomar som är eller befinner sig i riskzonen för ett riksbruk av alkohol är det av 

yttersta vikt att företrädare för socialt arbete, vuxna och även politiker förstår problematiken. 

Tack vare god forskning på området ökar denna kunskap. Det ligger med andra ord i allas vårt 

intresse att detta forskningsfält ytterligare berikas. Önskan med denna studie är att bidra med 

ytterligare en pusselbit till det alkoholrelaterade forskningsfältet. 
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1.1 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 (National Health and Medical Research Council 2009, s.1). Men det finns också en 

stor andel människor som dricker på nivåer vilka ökar risken för alkoholrelaterade skador. 

Alkohol kan orsaka betydande ohälsa och umbäranden och i många länder världen över är 

alkoholen orsak till dödsolyckor, sjukdom och skada (Ibid). Alkoholrelaterade skador är 

dessutom 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 (Ibid). 

 

 Ungdomar och alkohol 

Ungdomar som dricker alkohol 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, s.10). 

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, 

s.91). 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, s. 382). Å 

andra sidan är det ett problem utifrån att det är en riskfaktor för utvecklingen av problem 

senare i livet relaterade till missbruk av alkohol och andra rusmedel (Ibid). 

Påpekas bör dock att för de allra flesta ungdomar handlar avancerade alkoholvanor om en 

experimentfas vilken går över (Helmersson Bergmark 2010, s. 383). Drickandet under 

ungdomsåren skulle kunna kallas för en tid av utbildning i dryckeskultur och när ungdomarna 

sedan lämnar tonårsperioden minskar också alkoholkonsumtionen för de allra flesta (Ibid). 

Rapporteringen om svenska ungdomars alkoholkonsumtion visar dessutom på att ungdomarna 

generellt dricker allt mindre alkohol och att denna trend tycks hålla i sig (Stockholms stad 

2013). Bland ungdomarna i Stockholms stad har andelen som inte alls konsumerar alkohol 

ökat för perioden 1998-2012 (Ibid). Trots dessa positiva siffror finns det ändå anledning till 

oro. Färska rapporter visar nämligen att samtidigt som ungdomar generellt dricker mindre så 
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syns tendenser till att de ungdomar som dricker mest istället dricker allt mer (Stockholms stad 

2012, s.2). Denna grupp följer således inte den positiva trend som ovan beskrivits 

(Stockholms stad 2013). Vidare kan poängteras att det finns områdesmässiga skillnader i 

konsumtionsmönstren i fråga om ungas dryckesvanor. Statistik visar att ungdomar boendes i 

Stockholms innerstad har en mycket högre alkoholkonsumtion jämfört med Stockholms 

övriga stadsdelar (Ibid).  

 

 Alkoholkonsumtionens effekter 

Vad gäller konsumtion av alkohol så finns det en betydande variation i biologiska reaktioner 

(National Health and Medical Research Council 2009, s.20). Hur människor reagerar på 

intagande av alkohol beror på faktorer som kön, kroppsstorlek och sammansättning, ålder, 

erfarenhet av att dricka, genetik, nutrition och individuell ämnesomsättning (Ibid). Förutom 

dessa faktorer finns även sociala bestämningsfaktorer vilka medför olika stor risk. Det innebär 

till exempel större risk för skada om personen som intar alkohol har ett risktagande beteende 

eller om alkoholen kombineras med en riskfylld miljö, till exempel om en alkoholpåverkad 

person beger sig ut i trafiken (Ibid). Enligt Folkhälsoinstitutet (2010) orsakar alkohol ett 60-

tal olika sjukdomstillstånd, varav de vanligaste är olika former av hjärt- och kärlsjukdomar, 

leverskador, cancer och psykisk ohälsa (Statens folkhälsoinstitut 2010, s.32). Statistik från år 

2009 visar att drygt 4 500 dödsfall hade ett konstaterat orsakssamband med 

alkoholkonsumtion (Ibid). 

På grund av de olika individuella biologiska reaktionerna av alkoholintag finns det ingen 

mängd alkohol som kan sägas vara säker för alla (National Health and Medical Research 

Council 2009, s.20). Människors, och kanske i synnerhet ungdomars, uppfattning om hur 

mycket alkohol de kan hantera tenderar vara att de många gånger tror att de kan dricka mer 

utan att det medför en ökad risk (Ibid). Faktum är dock att alkoholkonsumtion alltid medför 

viss risk men att det finns strategier för att minimera dessa risker (Ibid). 

Förutom att alkohol ger negativa hälsoeffekter på individen, i form av sjukdomar, olyckor och 

skador, så finns även en rad negativa sociala konsekvenser. Dessa konsekvenser omfattar 

skador för familjemedlemmar, vänner, samt även främlingar (National Health and Medical 

Research Council 2009, s.28). Alkoholkonsumtion medför även en rad konsekvenser i 
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samhället i stort i form av skadegörelse, kränkande beteende, småbrottslighet, misshandel 

samt väg- och säkerhetsrisker (Ibid). 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 samhället (Ibid). 

 

 Svensk alkoholpolitik 

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 en modell kallad ”totalkonsumtionsmodellen” (Bromme 1996, s.9). 

Totalkonsumtionsmodellen härstammar från den teori som demografen Sully Lederman 

formulerade på 1950-talet: ”The single distribution theory” (Ibid). Teorin bygger på fyndet 

om samvariation mellan den genomsnittliga konsumtionen av alkohol i samhället och andelen 

högkonsumenter. Detta innebär att då den genomsnittliga konsumtionen av alkohol stiger så 

ökar också antalet högkonsumenter och tvärtom (Ibid). 

Som ytterligare ett bidrag till dåtidens alkoholforskning kom den av 

Världshälsoorganisationen, WHO, publicerade forskningsrapport år 1975 “The purple book”. 

Forskningsrapporten gjorde djupa avtryck i den rådande diskursen om alkoholforskning och 

den alkoholpolitiska debatten (Hasselgren 2012, s.9). Den slutsats som drogs av forskarna 

vilka låg bakom denna rapport var att totalkonsumtionen av alkohol fördelar sig likartat i 

befolkningen oavsett vilket land som betraktas (Ibid). Detta innebär att olikheter i fråga om 

kulturellt betingade dryckesmönster samt sociala normer, enligt rapporten, inte resulterar i 

några skillnader vad gäller konsumtionens fördelning i befolkningen (Ibid).   

Ännu en grundsten i den alkoholpolitiska agendan är sociologen Ole-Jörgen Skogs bidrag till 

fältet. Han riktade viss kritik mot totalkonsumtionsmodellen då han menade att den inte lutade 

sig mot välgrundade förklaringar, så som till exempel betydelsen av individens sociala 

nätverk (Skog 1985, s.84). Skog menar att hänsyn måste tas till en rad olika faktorer, vilka 

kan verka enskilt eller tillsammans, till exempel ärftlighet, sociodemografiska förhållanden 

och familj vilka alla påverkar människors dryckesvanor (Ibid). Avslutningsvis bör påpekas att 

det hör till undantagen att länder tillämpar totalkonsumtionsmodellen i sin alkoholpolitik 

(Hasselgren 2012, s.10). Detta beror dock inte på att modellen misstros utan snarare har det 
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att göra med krocken mellan fri handel och konsumenters valfrihet gentemot lagstiftning för 

att begränsa fysisk tillgänglighet av alkohol (Ibid). 

Mot bakgrund av såväl alkoholpolitisk agenda samt alkoholens konsekvenser för individ och 

samhälle är det av yttersta vikt att bedriva vidare forskning inom detta område. Att minska 

andelen alkoholrelaterade skador skulle ur många olika perspektiv gynna vårt samhälle. I 

denna studie finns en strävan efter att öka kunskapen om alkoholkonsumtion och vilka 

faktorer som påverkar människors dryckesvanor. I enhetlighet med studiens teoretiska 

ramverk belyses faktorer vilka i förlängningen kan komma att stå för positiva hälsoeffekter i 

form av minskad alkoholkonsumtion.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer kopplade till socialt kapital som kan 

förklara områdesmässiga skillnader i ungdomars dryckesvanor.  

 

1.3 Frågeställning 

Vilka faktorer kan förklara områdesmässiga skillnader i ungdomars dryckesvanor?  

För att besvara frågeställningen kommer de områdesmässiga skillnaderna i ungdomarnas 

dryckeskultur analyseras utifrån deras sociala nätverk och sociala kapital. Ungdomarnas 

nätverk samt deras sociala kapital analyseras i denna studie utifrån deras grannskap, familj, 

skola samt fritidsaktiviteter. Även andra möjliga faktorer vilka kan förklara ungdomarnas 

dryckesvanor tas hänsyn till, som till exempel föräldrarnas attityder till alkohol samt 

vännernas alkoholkonsumtion. Dessa faktorer tas hänsyn till då de skulle kunna vara mer 

betydelsefulla än det sociala kapitalet.  
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2 Teori 

2.1 Socialt kapital  

Det teoretiska ramverket i denna studie bygger på begreppet socialt kapital. Begreppet har 

under de senaste åren ökat i popularitet och används idag flitigt inom flera olika områden. Inte 

minst har statsvetaren Robert Putnam bidragit till att lyfta fram socialt kapital som ett centralt 

begrepp då betydelsen av sociala nätverk, social sammanhållning och tillit studeras (Putnam 

2000). Kunskapen om socialt kapital har också visat sig ha stor relevans för både 

samhällsplanering, ekonomi och folkhälsa (Eriksson 2003, s.11, Lindström et al 2002). Då 

socialt kapital med fördel kan kopplas samman med både nätverkens inverkan på individen 

samt olika hälsomässiga effekter passar det väl in i denna studie. Socialt kapital används här 

som ett redskap för att studera och bättre försöka förstå de mekanismer vilka ligger till grund 

för ungdomars beteenden vad gäller alkoholkonsumtion. Socialt kapital har dock inte skrivits 

flitigt om inom specifikt alkoholforskningen, däremot finns forskning om kollektiva 

dryckeskulturer, sociala nätverk och områdesmässiga skillnader. Med anledning av detta 

redovisas även centrala delar av Ole-Jörgen Skogs teori om kollektiva dryckeskulturer 

Inledningsvis i teoriavsnittet redogörs för grunderna i socialt kapital.  Därefter mynnar 

teoridelen ut i ett mer analytiskt inriktat avsnitt där de för denna studie aktuella nätverken 

kopplas till teorin om socialt kapital. Avslutningsvis följer en kortare redogörelse för den 

problematik som eventuellt kan finnas då socialt kapital används som teoretiskt 

analysverktyg. Allra sist i teoriavsnittet redogörs för teorin om kollektiva dryckeskulturer. 

 

 Definition av socialt kapital 

Inom sociologin används begreppet socialt kapital för att förstå hur individer säkrar olika 

typer av förmåner genom deltagande i sociala nätverk (Eriksson 2003, s.1). Begreppet 

rymmer de sociala nätverk vilka människor befinner sig i (Bourdieu 1991, s. 10) samt den 

totala uppsättningen av resurser vilka finns knutna till dessa (Carpiano 2005, s.167). De 

tillgängliga resurserna i dessa nätverk kan ses som karaktäristika hos en grupp (Ibid). Att vara 

medlem i ett socialt nätverk innebär således att ta del av en lojalitet vilken genererar fördelar 

(Carpiano 2005, s.167). Socialt kapital har därför en direkt förankring i sociala relationer och 
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därmed också i personer (Bourdieu 1991, s.10). Medlemskapet i ett socialt nätverk innebär 

också en proklamering av vilken social grupp man tillhör samt ett upprätthållande av 

åtskillnad olika grupper emellan (Järvinen et al 2013, s.3). 

Det perspektiv av socialt kapital som fokuserar på individnivå, kännetecknas av tillit till andra 

människor och enskilda individers reproduktivitet av normer (Ferlander 2007, s.117, 

Bourdieu 2001, Coleman 1988). Socialt kapital på individnivå kan ses som en resurs hos 

individen vilken kan bidra med socialt stöd (Carlson 2007, s.4). Det finns naturligtvis dock 

nyanseringar i definitionerna av socialt kapital. Till exempel definierar sociologen Coleman 

det sociala kapitalet utifrån ett perspektiv med social kontroll i fokus varifrån ett 

humankapital skapas (Coleman 1988). Vidare tenderar Colemans operationalisering av 

begreppet ha ett visst fokus på det som anses positivt i förhållande till individen (Ibid). Då 

forskare istället vill närma sig socialt kapital utifrån de fördelar vilka individer tillförskansar 

sig i de nätverk de tillhör brukar Bourdieus definition vara att föredra (Bourdieu 2001).  

Vad gäller socialt kapital på strukturell nivå är den mest citerade författaren inom området 

Putnam (2000).  Han har bedrivit forskning med både regioner och hela nationer som 

analysenhet (Putnam 2000). Han definierar socialt kapital som ”… band mellan individer- 

sociala nätverk och de normer för ömsesidighet och pålitlighet som uppstår ur dem” (Putnam 

2000, s.18). Spänningen mellan individen och samhället är i sig dock inget nytt då detta 

diskuterades redan på slutet av 1800-talet av den franske Sociologen Emile Durkheim, dock ej 

under benämningen socialt kapital (Durkheim 1897).  

Socialt kapital definieras alltså både utifrån ett microperspektiv, individnivå, och utifrån ett 

makroperspektiv, kollektiv nivå (Behtoui 2013, s.47). Trots de olikheter som finns i 

definitionerna av socialt kapital kan ändå viss enighet kring begreppet konstateras. Portes 

(1998), professor i sociologi, sammanfattar begreppet enligt följande; “Ability to Secure 

Benefits through Memberships in Networks and other Social Structures” (Portes 1998, s.8).  

 

 Sammanlänkande och överbryggande socialt kapital 

För att precisera vilka olika nätverkstyper individen kan ingå i görs en distinktion mellan 

nätverk som befinner sig på horisontell respektive vertikal nivå (Ferlander 2007, s.117). Det 

finns nämligen en anledning att skilja vissa typer av nätverk från andra med anledning av att 
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alla sociala relationer inte är av samma karaktär (Carlson 2007, s.4). Det som kännetecknar 

nätverken på horisontell nivå är i huvudsak att det inte finns någon hierarkisk rangordning 

mellan aktörerna samt att de bygger på frivillighet (Ibid). På denna nivå talar man om 

“bonding social capital” och “bridging social capital” (Ferlander 2007, s.119) vilka härefter 

kommer benämnas som ”sammanlänkande socialt kapital” och ”överbryggande socialt 

kapital”. ”Sammanlänkande socialt kapital” är baserat på nätverk vilka bygger på en 

gemensam social identitet och kan till exempel röra sig om särskilda geografiska faktorer, 

ålder, etnicitet och utbildning (Ibid). Medlemmarna i dessa nätverk upplever ofta en känsla av 

gemensam social identitet (Ibid). ”Överbryggande socialt kapital” innebär i kontrast till det 

”sammanlänkande sociala kapitalet” en viss diskrepans mellan personerna i dessa nätverk 

(Ferlander 2007, s.119). Det ”överbryggande sociala kapitalet” kännetecknas av ömsesidiga 

relationer mellan mäniskor som vet att de är olika i något avseende exempelvis ålder, etnicitet 

och social klass (Putnam 2000, Carlson 2007, s.5). Denna form beskrivs ibland som svaga 

sociala band (Ferlander 2007, s.119).  

Förenklat kan man säga att sammanlänkande respektive överbryggande socialt kapital handlar 

om nätverk med homogenitet respektive heterogenitet. En familj kan till exempel tillhöra 

både kategorin ”sammanlänkande socialt kapital” och ”överbryggande socialt kapital”. Detta 

beror på familjenätverkets starka band men vad gäller kön och ålder är familjen heterogen 

vilket står för svagare band. Att redogöra för dessa olika typer av nätverk är viktigt då det 

tydliggör att alla sociala nätverk inte nödvändigtvis innebär tillit och förtroende mellan 

människor och samhällsgrupper (Putnam 2000, Carlson 2007, s.5). Att ta hänsyn till att det 

finns olika typer av nätverk är relevant då denna studie utgår från ungdomarnas nätverk som 

en grund för skapandet av socialt kapital vilket kan tänkas påverka attityder till och 

konsumtion av alkohol. 

 

 Nätverksresurser  

Nedan redogörs för de nätverk i vilka ungdomarna till stor del befinner sig i och som således 

ligger till grund för det för denna studies aktuella sociala kapital. Samtliga nedan beskrivna 

nätverk kan fungera som både känslomässigt och faktiskt stöd till ungdomarna och ger 

därmed förutsättning till större trygghet, eftersom individen då har bekanta att anförtro sig till 

eller att be om hjälp när han eller hon hamnar i svårigheter (Carlson 2007). Nedan följer en 
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generell beskrivning av de nätverk vilka i denna studie ligger till grund för analyserna av det 

sociala kapitalets inverkan.  

Grannskap 

Själva grundförutsättningen för att kunna tillförskansa sig socialt kapital är att ha tillgång till 

ett nätverk och att också engagera sig i detta nätverk (Carpiano 2005, s.168). Grannskapet 

som nätverksresurs undersöks då detta utgör en betydande del i ungdomens totala 

sammanhang. Socialt kapital i grannskapet framträder då tillit, social sammanhållning och 

förtroende till andra i området mäts. Grannskapet kan utgöra både ett ”sammanlänkande” och 

”överbryggande” socialt kapital. 

Familjen 

Familjen kan betraktas som ett nätverk till vilket ungdomen förhåller sig till, agerar utifrån 

samt präglas av. Som ovan nämnt kan familjen utgöra både ett sammanlänkande och 

överbryggande socialt kapital (Ferlander 2007, s.119). Företrädesvis tolkas i denna studie 

familjerelationerna till ungdomarna som ett starkt sammanlänkande band. Utöver detta kan 

familjen ses som en arena i vilken det sker en reproduktivitet av normer (Bourdieu 2001, 

Coleman 1988). I denna studie undersöks därför om samband finns mellan ungdomarnas 

dryckesmönster samt deras sociala kapital utifrån ett familjeperspektiv.  

Skolan 

Då det i Sverige är skolplikt från årskurs ett till nio blir skolan ett sammanhang där de flesta 

ungdomar befinner sig stor del av sin tid. Skolan skulle i viss mening kunna ses som en plats 

där relationerna befinner sig vertikal nivå med en hierarkisk struktur, dock är detta inte 

utgångspunkten i denna studie. Skolan ses istället som ett nätverk av socialt överbryggande 

karaktär (Ferlander 2007, s.119). Utifrån denna aspekt är det relevant att även här tala om en 

reproduktivitet av normer baserad på ett gemensamt socialt kapital (Bourdieu 2001, Coleman 

1988) Som ett mått på det sociala kapitalet undersöks huruvida ungdomarna känner sig trygga 

i och har förtroende till skolan.  

Fritidsaktiviteter 

Att delta i fritidsaktiviteter eller att vara medlem i en organisation utgör ytterligare ett socialt 

sammanhang att ingå i. Då deltagande i aktiviteter på fritiden innebär att vara del av en 

gemenskap kan detta ses som ett för ungdomen betydande nätverk.  
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 Kritik socialt kapital                    

Vid användning av socialt kapital som teoretiskt analysverktyg bör kritik av begreppet tas i 

beaktande. Hawe och Shiell (2001) menar i sin litteraturöversikt att begreppet socialt kapital 

över huvud taget har ett ganska lågt värde när det handlar om att förklara mönster och 

ojämlikhet i folkhälsan. De riktar kritik mot att det finns en tendens att själva begreppet 

socialt kapital operationaliseras till allt som anses positivt i förhållande till studieobjektet 

(Hawe och Shiell 2001, s.877) så som till exempel Colemans definition har en tendens till att 

göra (Coleman 1988). Vidare menar de att då det saknas en stark begreppslig grund för socialt 

kapital finns risken att socialt kapital således definieras som den hälsoindikator vilken bäst 

förutsäger den slutgiltiga hälsomässiga effekten (Hawe och Shiell 2001, s.880). Macinko och 

Starfield (2001) lyfter även de i sin litteraturöversikt kritik gentemot socialt kapital som 

analysverktyg. De menar att begreppet inte vilar på någon entydig teoretisk grund (Macinko 

& Starfield 2001).  

Vidare gäller även kritiken mot socialt kapital ur en mer områdesmässig definition. Att 

studera vilka effekter områdesmässiga skillnader får på ungdomars alkoholkonsumtion har de 

senaste åren varit ett eftertraktat forskningsfält. I en litteraturöversikt om socialt kapital och 

områdesmässiga skillnader i alkoholkonsumtion har 23 studier granskats vilka alla publicerats 

de fem senaste åren (Jackson, Denny & Ameratunga 2014). I översikten konstaterades spridda 

resultat avseende det sociala kapitalets inverkan på alkoholkonsumtion. De olika resultaten i 

studierna förklaras till viss del av avsaknaden av en entydig begreppsdefinition samt även vad 

i grannskapet som granskats.  De skilda resultaten kan även hänföras till att somliga studier 

analyserat hur individuella områdeseffekter påverkar alkoholkonsumtion medan andra 

analyserat de strukturella faktorernas påverkan (Jackson, Denny & Ameratunga 2014, s.17). I 

litteraturöversikten kritiseras även de granskade studierna för avsaknad av kontroll av 

familjens socioekonomiska status samt ungdomarnas ålder och kön (Ibid). Ytterligare kritik är 

att alkoholkonsumtion sker i ett socialt sammanhang snarare än ett geografiskt och därmed 

inte kan avgränsas till ett specifikt område (Jackson, Denny & Ameratunga 2014, s.18). Till 

sist dras i forskningsöversikten slutsatsen att de som enbart avser att undersöka den direkta 

områdesmässiga effekten på ungdomars alkoholkonsumtion också kommer att missa viktiga 

förklarande faktorer och därmed bromsa utvecklingen av forskning gällande 
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grannskapseffekter på ungdomars alkoholkonsumtion (Jackson, Denny & Ameratunga 2014, 

s.20). 

Ovanstående kritik motiverar frågan om huruvida det är ett problem att det inte finns en 

entydig teoretisk definition av begreppet socialt kapital. Följdfrågan blir således vilka 

beskrivningar av socialt kapital som är bättre än andra och i så fall vilka faktorer som bäst 

mäter socialt kapital. Bristen på väldefinierade begrepp och självklara variabler, vilka både är 

valida och reliabla, skapar en viss osäkerhet (Macinko & Starfield 2001, s.411). 

Med denna kritik i åtanke kommer resultaten i denna studie att problematiseras och noggrant 

övervägas. Ambitionen är att ändå att kunna dra vissa slutsatser avseende ungdomars skilda 

konsumtionsmönster vad gäller alkohol utifrån sociala och områdesmässiga 

förklaringsmodeller. I studien kontrolleras även för andra möjliga förklarande faktorer vilka 

statistiskt kan förklara skillnader i alkoholkonsumtion. Då socialt kapital anses interagera med 

ekonomiskt kapital (Borurdieu 2001) tas även hänsyn till detta i studien. Samtliga analyser i 

studien är baserade på en klassmässig indelning av ungdomarna utifrån tillhörighet till 

typområden baserade på bland annat arbetslöshet, andel utrikes födda samt storlek av 

ungdomspopulationer (Stockholms stad 2011). 

 

2.2 Kollektiva dryckeskulturer 

Avslutningsvis tas Ole-Jörgen Skogs teori om kollektiva dryckeskulturer (Skog 1985) med i 

denna studie som teoretisk grund. Detta med anledning av att den tangerar socialt kapital samt 

att den dessutom bidrar med en djupare förståelse av specifikt alkoholvanor. Skog menar att 

en rad faktorer, vilka kan verka enskilt eller tillsammans, till exempel ärftlighet, 

sociodemografiska förhållanden, familj, vänner med mera, påverkar mäniskors dryckesvanor 

(Skog 1985, s.84). Utgångspunkten i Skogs teori 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 (Ibid). Då alkoholkonsumtion i detta sammanhang 

ses som ett socialt fenomen utvecklas således en gemensam dryckeskultur i de sociala 

nätverken (Skog 1985, s.88). Vidare innebär detta att alkoholkonsumtion och 

alkoholrelaterade problem inte bör ses som ett individuellt utan ett kollektivt fenomen (Skog 

1985, s.88). Sammanfattningsvis handlar således Skogs (1985) teori om att människors 
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alkoholvanor synkroniseras med de vanor som råder i deras nätverk. Då ungdomarna i denna 

studie ingår i olika sociala nätverk finns därför anledning att undersöka om den sociala 

kontexten och den dryckeskultur de omges av påverkar ungdomarnas dryckesvanor.   

               

2.3 Tidigare forskning  

Nedan presenteras en sammanställning av det för studiens väsentliga forskningsfält. Granskad 

forskning har relevanta kopplingar till denna studies aktuella tema vilket är socialt kapital 

samt alkoholkonsumtion bland ungdomar. Syftet med forskningsöversikten är att redovisa 

sådant som beskriver och förklarar det samhällsfenomen denna studie undersöker, nämligen 

om socialt kapital kan förklara områdesmässiga skillnader i ungdomars dryckesvanor.  

I denna forskningsöversikt redogörs även för relevant forskning avseende alkohol, rökning 

och droganvändning samt riskbruk av dessa substanser. Detta medtas i forskningsöversikten 

för att få en mer nyanserad bild av forskningsfältet. 

Inledningsvis kommer resultat redovisas av alkoholforskning utifrån ett demografiskt 

perspektiv. Relevansen för denna studie är att det demografiska perspektivet innehåller 

forskning kring områdestillhörighet och dess inverkan på alkoholkonsumtion. Detta har en 

direkt parallell till det sociala kapital vilket denna studie bygger på och som bland annat mäts 

genom att se till tillit, sociala relationer och nätverk i grannskapet. Därefter redogörs för 

forskning kring hur skolan som en form av nätverksresurs påverkar alkoholkonsumtionen. 

Även här finns en tydlig koppling mellan socialt kapital och skolan som nätverksresurs. 

Vidare sammanställs forskning vilken behandlar alkoholkonsumtion kopplat till vilken attityd 

vårdnadshavare har till alkohol. Detta kan likställas med en form av socialt kapital vilken 

mynnar i familjen och som speglar konsumtionsmönster av alkohol hos ungdomar. Dessa 

fokusområden knyter även an till denna studies teoretiska ramverk. Till sist redovisas 

forskningsresultat om vilka effekter deltagande i träning och fritidsaktiviteter har på 

alkoholkonsumtion. Forskningsresultaten nedan belyser hur socialt kapital kan finnas med 

som en påverkande faktor vad gäller ungdomars alkoholkonsumtion.  
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Alkoholforskning utifrån ett områdesperspektiv 

Fokus för denna forskning är vilka effekter socialt kapital har på ungdomars alkohol-, tobak-, 

och droganvändning. Begreppet socialt kapital behandlas utifrån en områdesdefinition i 

vilken områdets kapital utgörs av ungdomens upplevda trygghet och delaktighet i sitt 

bostadsområde samt om ungdomen upplever sitt område som drabbat av skadegörelse och 

klotter (Åslund & Nilsson 2013, s.3). Vad som lyfts fram som påverkande faktorer kopplat till 

socialt kapital är skapandet av gemensamma normer utifrån områdestillhörigheten (Ibid). 

Dessa normer präglas givetvis inte bara av området utan även av familjen, skolan och andra 

samhälleliga faktorer. Ytterligare en aspekt som lyfts fram som påverkande faktor är 

delaktighet i den sociala samvaron och en form av kollektiv gemenskap (Ibid). 

De svar som eftersöks inom detta forskningsfält är hur socialt kapital utifrån en 

områdesdefinition påverkar konsumtion av alkohol, rökning och droganvändning. Resultaten 

som går att finna är att områden med ett lågt kapital visar högre resultat av rökning samt 

alkohol- och droganvändning (Åslund & Nilsson 2013, Boyce et al 2008, Richter et al 2009, 

Michael & Ben-Zur 2007, Boyce el at 2008; Brooks, F. M.; Magnusson, J.; Spencer, N.; et al 

2014, Stafström 2013 ) I en review-studie inom detta område har 48 studier granskats vilka 

undersökt hur områdesmässiga skillnader påverkar alkoholkonsumtion (Bryden et al 2010). 

Även i den studien återfanns liknande resultat det vill säga att högt socialt kapital har viss 

skyddande effekt på alkoholbruk både hos ungdomar och vuxna (Ibid). 

Vidare finns relevant forskning vilken undersöker hur socioekonomisk status (SES) och ett 

områdesmässigt socialt kapital påverkar ungdomars riskbeteenden och vad detta får för 

påverkan på deras upplevda hälsa (Boyce el at 2008). Resultaten visar hur ungdomarnas 

riskbeteende påverkar deras upplevda hälsa och där ett högt riskbeteende visade sämre 

upplevd hälsa (Boyce el at 2008, s.248). Därutöver påverkar ungdomarnas socioekonomiska 

situation deras riskbruk, där lågt SES och lågt områdeskapital har en negativ inverkan (Ibid). 

Däremot återfanns i denna forskning inget stöd för att socioekonomisk status som enskild 

faktor kom att påverka riskbruket och därmed den upplevda hälsan (Ibid). Dock påverkade det 

områdesmässiga sociala kapitalet som enskild faktor ungdomarnas riskbruk (Boyce el at 

2008, s.249). 

Forskningsresultat inom detta fält visar också på ett positivt samband mellan hög 

socioekonomisk status och alkoholkonsumtion (Bryden et al 2010, s.79). Detta samband 

återfinns även då resultat sammanställs av socioekonomisk status på områdesnivå kopplat till 
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alkoholkonsumtion då både ungdomar och vuxna boende i höginkomstområden tenderar att 

ha högre alkoholkonsumtion (Ibid). Det finns dock forskning vilken visar på att ungdomars 

bruk av substanser snarare är förknippat med ungdomens sociala position än föräldrarnas 

socioekonomiska status (Richter et al 2009, s.401). Olika konsumtionsmönster kan rent 

generellt förklaras som sätt att skapa och legitimera sociala skillnader (Bourdieu 1984) och 

detta gäller även konsumtion av alkohol (Järvinen et al 2013). Hur ungdomarna konsumerar 

alkohol är således sammankopplat med den sociala position de befinner sig och kan ses som 

ett sätt att uttrycka och manifestera sin position i den sociala hierarkin (Carlson 2013). Trots 

att ungdomarnas socioekonomiska status inte analyseras i denna studie nämns detta eftersom 

det är en viktig faktor att belysa eftersom familjens socioekonomiska status indirekt eller 

direkt påverkar var de bor, vilken skola de går i samt vilka andra sociala faktorer de omges av. 

Familjens påverkan 

Det finns forskning som visar på att en trygg familjemiljö präglad av tillit där ungdomen 

känner sig trygg har skyddande effekt på alkoholkonsumtion (McPherson et al 2013). Resultat 

visar även på samband mellan god familjerelation och minskat riskbruk av alkohol (Michael 

& Ben-Zur 2007, Boyce el at 2008; Brooks, F. M.; Magnusson, J.; Spencer, N.; et al 2014, 

Stafström 2013). Vidare finns det studier vilka undersöker ungdomars alkoholkonsumtion i 

förhållande till föräldrars attityder till alkohol (Stafström 2013). Resultaten visar att 

ungdomarna drack mer alkohol om de blev bjudna på alkohol hemma av sina vårdnadshavare 

(Stafström 2013, s.235-236). Om dessutom relationen mellan ungdomen och föräldrarna var 

dålig ökade risken ytterligare att ungdomen drack alkohol (Ibid). 

Skolans och kamratkretsens effekter på alkoholkonsumtion 

Inom detta fält undersöks ungdomars riskbruk av alkohol, droger och tobak i relation till 

socialt kapital (Brooks, F. M.; Magnusson, J.; Spencer, N.; et al 2012). Syftet är att se hur och 

om de olika dimensionerna i det sociala kapitalet kan fungera som skyddande faktorer i 

förhållande till riskfylld konsumtion av alkohol, tobak och droger (Brooks, F. M.; 

Magnusson, J.; Spencer, N.; et al 2012, s.49). I studien definieras begreppet socialt kapital 

utifrån ungdomens relationer till skolan, familjen och bostadsområdet (Brooks, F. M.; 

Magnusson, J.; Spencer, N.; et al 2012 s.50). Forskningsresultaten visar att de ungdomar som 

känner sig trygga och hemmahörande i skolan samt upplever stöd från lärarna inte brukar 

alkohol, droger och cigaretter i samma utsträckning som de ungdomar som inte trivs och 

känner sig hemma i skolmiljön (Brooks, F. M.; Magnusson, J.; Spencer, N.; et al 2014, s.50). 
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Resultaten visar även att de ungdomar som saknar inflytande i kamratgruppen har en mycket 

stor risk att uppvisa ett riskfyllt bruk av ovan benämnda substanser (Brooks, F. M.; 

Magnusson, J.; Spencer, N.; et al 2014, s.50). 

 

3 Metod  

 

3.1 Data 

Det empiriska underlaget för denna studie består av ett material från Stockholms stad. 

Materialet utgörs av ”Stockholmsenkäten 2012” vilket är en tvärsnittsstudie och 

totalundersökning som utförs av socialförvaltningen i Stockholms stad, utvecklingsenheten, 

vart annat år. Stockholmsenkäten besvaras av skolungdomar i grundskolans årskurs 9 samt år 

2 på gymnasiet tillhörande Stockholms stad. Undersökningen omfattar samtliga kommunala 

skolor och gymnasier i Stockholm. Friskolor deltar frivilligt (Stockholms stad 2013, s.13). 

År 2012 delades totalt 17 000 enkäter ut till skolorna i Stockholms stad. Svarsfrekvensen 

uppgick detta år till 76 procent, det vill säga cirka 13 000 godkända enkäter. Frågorna i 

Stockholmsenkäten rör bland annat ungdomars alkohol- och drogvanor, brottslighet samt 

hälsa. År 2012 bestod frågeformuläret av cirka 350 frågor och delfrågor. 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 2013, s.13-14). 

 

3.2 Databearbetning och analysmetod 

Sambandsanalyserna i denna studie genomförs med hjälp av binär logistisk regressionsanalys 

i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), version 22.  
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3.3 Validitet och reliabilitet 

Begreppen reliabilitet och validitet diskuteras nedan i relation till studiens empiriska underlag. 

Då datamaterialet redan är insamlat och granskat av Stockholms stad har materialets validitet 

samt reliabilitet redan konstaterats (Stockholms stad 2013, s.15). Validitet och reliabilitet blir 

således mer en fråga om att identifiera de variabler vilka för undersökningens syfte är bäst 

lämpade.  

Validitet innebär ett slags mått på själva giltigheten i det man undersöker. Med andra ord betyder 

det att mäta det som man avser att mäta (Djurfeldt et al 2010, s.104). Detta har att göra med om 

frågorna man använder sig av verkligen fångar undersökningens begreppsmässiga och teoretiska 

relevans. I denna studie kan vissa validitetsproblem diskuteras. Till att börja med så föreligger en 

risk att de frågor vilka valts ut som ett gott mått på socialt kapital kan innehålla vissa brister. Då 

begreppet socialt kapital är brett och omfattande är det svårt att täcka in för alla de aspekter vilka 

begreppet innehåller. Bristen på väldefinierade begrepp och självklara variabler då socialt 

kapital studeras kan därmed skapa viss osäkerhet och validitetsproblem (Macinko & Starfield 

2001, s.411). Detta till trots ger litteraturfältet inom detta område en tillräckligt god 

referenspunkt att luta sig emot vilket för denna studies del innebär att utvalda frågor är väl 

förankrade samt med största sannolikhet fångar undersökningens teoretiska relevans. Då studiens 

problemformulering, frågeställning samt teoretiskt ramverk tillämpats på ett färdigt datamaterial 

bör även påpekas att frågorna i datamaterialet inte från början är avsedda att mäta socialt kapital 

vilket medför att operationaliseringen av begreppet socialt kapital ytterligare kan diskuteras. Då 

frågorna i datamaterialet är många och täcker in flera olika aspekter av ungdomarnas tillvaro finns 

dock ett utbud av frågor vilka utan tvekan täcker in aspekter av socialt kapital. Genom att slå ihop 

olika frågor till index finns i denna studie en väl utförd operationalisering av begreppet socialt 

kapital vilken bör hålla god standard. 

Reliabilitet åsyftar till frågornas tillförlitlighet (Bryman 2011, s.161). Begreppet reliabilitet 

rymmer tre definitioner; stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman 

2011, s.160). Stabilitet har att göra med studieresultatens stabilitet över tid (Ibid). I 

Stockholmsenkäten innebär stabiliteten att frågorna är utformade så att de mäter samma sak 

vid varje undersökningstillfälle. Den interna reliabiliteten avser i denna studie de summaindex 

som skapats för att mäta flera faktorer av samma fenomen, i detta fall socialt kapital. För att 

kontrollera den interna reliabiliteten i studien har samtliga index kontrollerades med hjälp av 

Cronbach’s alpha (Djurfeldt et al 2009, s.100) (Se s.13, oberoende variabler). Slutligen avser 
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interbedömarreliabilitet huruvida studieresultaten kan ha påverkats av enskilda uppfattningar 

och bedömningar, vilket vanligtvis sker i exempelvis intervjuer (Bryman 2011, s.160). Detta 

saknar dock i denna studie relevans då inga öppna svarsalternativ analyseras.  

Vidare kan sägas att enkät som datainsamlingsmetod har vissa generella problem. Vad gäller 

frågor som rör alkoholkonsumtion som finns alltid en risk att respondenterna över- eller 

underrapporterar. Enligt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) 

fångar den självrapporterade konsumtionen av alkohol endast in runt 40 procent av den totala 

”faktiska” konsumtionen. En viktig orsak bakom underrapporteringen är att storkonsumenter 

ofta är underrepresenterade i frågeundersökningar medan deras alkoholinköp på 

Systembolaget, restauranger och i livsmedelsbutiker ingår i den registrerade konsumtionen. 

En annan orsak till underrapportering är att de som svarar på frågeundersökningar tenderar att 

såväl glömma bort som medvetet underrapportera sin konsumtion (Ramstedt, 2009b). 

Beräkningen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige bygger alltså på uppgifter om den 

registrerade alkoholförsäljningen plus självskattad konsumtion (Statens folkhälsoinstitut 

2010, s.32). 

Vad gäller ungdomar och enkätundersökningar finns alltid en risk att de tvärt om mot vuxna 

istället överdriver sina svar. Till exempel kan det finnas elever som systematiskt svarat högsta 

möjliga frekvens på flertal frågor och då bland annat frågor som rör alkohol- och 

narkotikabruk. Ett motsatt problem är det med underrapportering, då frågor uppfattas som 

känsliga tenderar eleverna att undanhålla sina svar (Stockholms stad 2013, s.15). 

Det faktum att undersökningen är en tvärsnittsundersökning innebär att samma ungdomar och 

deras konsumtionsutveckling inte kan följas över tid. Därför kan det vara svårt att analysera 

områdets, skolans och familjens effekter på alkoholkonsumtionen och dess konsekvenser i ett 

längre perspektiv. Det är alltså svårt att säga något om hur till exempel bostadsområdet 

påverkar ungdomens alkoholkonsumtion och hälsa över tid. 

Det finns även ett problem som rör olika typer av bortfall. I Stockholmsenkäten finns två 

olika typer av bortfall; internt och externt bortfall. Med internt bortfall menas att elever inte 

har besvarat en eller flera frågor i frågeformuläret. I Stockholmsenkäten 2012 var det interna 

bortfallet på 3,4 procent (Stockholms stad 2013, s.15). Externt bortfall är då skolor, klasser 

eller elever av olika skäl inte alls har besvarat enkäten. I Stockholmsenkäten 2012 lämnades 
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drygt 17 000 enkäter ut varav ca 13 000 godkända inkom. Svarsfrekvensen uppgick därmed 

till 76 procent och ger ett externt bortfall på 24 procent (Stockholms stad 2013, s.13) 

Avslutningsvis kan påpekas att eftersom studiens empiriska underlag utgörs av en 

tvärsnittsstudie vilken är en totalundersökning är det inte nödvändigt att redovisa 

signifikanser (Stockholms stad 2013, s.13; Djurfeldt 2009, s.75). Signifikanstester utförs i 

regel då man utför statistiska analyser på slumpmässiga urval och vill generalisera sina 

resultat på hela populationen (Djurfeldt 2009, s.75). Detta till trots redovisas signifikansnivåer 

i den logistiska regressionsanalysen som ett mått på resultatens trovärdighet. De 

signifikansnivåer som redovisas är 5 procent eller lägre (p≤0,05).  

3.4 Etiska aspekter 

Målet är att denna studie står för en god forskning med ett angeläget syfte samt ett gott skydd 

gentemot de individer som utgör analysbasen. Vad gäller etiska överväganden inom forskning 

handlar det i mångt och mycket om att finna en förnuftig balans i vad som är intressant och 

vad som är legitimerat (Vetenskapsrådet 2011, s.10). Till hjälp för att uppnå en etiskt hållbar 

forskning finns fyra etiska grundprinciper vilka bör tas i beaktande. Dessa fyra principer är 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2011, s.66). Vad 

gäller sekretess så kan uppgifter omfattas av det endast då de faller in under en paragraf i 

offentlighets- och sekretesslagen (Ibid). Krav på tystnadsplikt ställs på vissa yrkesgrupper till 

exempel personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (Ibid). Kravet innebär att de 

inte får prata om patienters och brukares hälsotillstånd eller personliga förhållanden med 

någon obehörig. Anonymisering eller avidentifiering innebär att kopplingen mellan prover 

eller svar på enkät har avlägsnats så att varken obehöriga eller forskargruppen kan identifiera 

personerna (Ibid). Och avslutningsvis så innebär konfidentialitet skydd mot att obehöriga tar 

del av uppgifterna (Ibid). 

Vad gäller samtliga dessa fyra etiska grundprinciper så har denna studie noggrant tagit hänsyn 

till och reflekterat över dem. Störst relevans för denna studie har riktlinjen vilken handlar om 

anonymisering. I det datamaterial vilket ligger till grund för denna studie går det ej att koppla 

svaren till enskilda individer. Denna studie kolliderar inte heller med några av de andra 

riktlinjerna.        
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3.5 Beskrivning av typområden 

För att ge en tydligare bild av de områdesmässiga skillnaderna avseende alkoholkonsumtion 

hos unga sker analyserna i denna studie utifrån tre typområden vilka skapats utifrån 

stadsdelarna i Stockholm. Dessa typområden är hämtade utifrån sammanställd statistik från 

Stockholms Stad år 2010 och bygger på statistiska sammanställningar där de olika områdenas 

sociala tyngd beräknats (Stockholms stad 2011). Utifrån en beräkning av områdenas sociala 

tyngd har stadsdelarna i Stockholm indelats i tre grupper (Ibid). För att beräkna detta har 

index skapats vilka är hämtade från en fördelningsnyckel som styr resursfördelning till de 

olika stadsdelarnas individ- och familjeenheter (Ibid). Resursfördelningen hänvisar till bland 

annat arbetslöshet, andel utrikes födda samt storlek av ungdomspopulationer (Ibid). Syftet 

med denna indelning är att beskriva vilka insatser olika befolkningsgrupper behöver (Ibid). 

Denna indelning av typområden kan sägas visa på områdens olika ekonomiska resurser och 

kan således tolkas som en klassmässig uppdelning av Stockholms stadsdelar. 

Typområde 1 består av de stadsdelar som ligger lägst i index avseende social tyngd. Med 

andra ord avses relativt välbärgade områden med låg andel arbetslösa och låg andel utrikes 

födda. Utifrån en klassmässig definition kan de stadsdelar vilka ingår i typområde ett 

beskrivas som välbemedlade. Det samlade ekonomiska kapitalet är således relativt stort 

avseende dessa stadsdelar. Stadsdelarna i typområde ett är: Bromma, Hägersten-Liljeholmen, 

Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Älvsjö och Östermalm.   

Typområde 2 består av de stadsdelar som ligger runt genomsnitt i index avseende social tyngd 

i förhållande till staden i stort. Dessa stadsdelar kan något generaliserat sägas falla in under 

kategorin medleklass utifrån ett klassperspektiv. Till typområde två hör: Enskede- Årsta-

Vantör, Farsta, Hässelby-Vällingby och Skarpnäck.  

Typområde 3 avser de stadsdelar som ligger högst i index avseende social tyngd. Dessa 

områden kännetecknas av hög arbetslöshet, stor andel utrikes födda och förhållandevis stora 

ungdoms- populationer. Dessa stadsdelar representera med andra ord ett betydligt lägre 

ekonomiska kapital än stadsdelarna tillhörande typområde ett. Stadsdelarna tillhörande 

typområde tre är: Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta. 

I denna studie används de tre ovan beskriva typområdena då skillnaderna avseende 

alkoholkonsumtion bland unga analyseras. 
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3.6 Beroende variabel 

För att besvara studiens frågeställning analyseras ett antal oberoende variablers samvariation 

med en beroende. Det finns anledning att tro att de olika variablerna samvarierar på olika sätt 

och att de således påverkar om ungdomarna är riskkonsumenter av alkohol eller inte. För att 

mäta huruvida ungdomarna i denna studie är riskkonsumenter av alkohol används en 

definition från Centralförbundet för alkohol och narkotika (CAN). Riskkonsumtion av alkohol 

avser utifrån CANs definition två olika mätindikatorer; högkonsument samt 

intensivkonsument (CANs rapport 2013). Att vara högkonsument innebär att dricka 14 

standardglas i veckan för pojkar och 9 för flickor. Att vara intensivkonsument innebär att vid 

ett och samma tillfälle dricka en flaska vin eller motsvarande minst en gång per månad. För 

att tillhöra kategorin riskkonsumet av alkohol räcker det att antingen tillhöra kategorin 

högkonsument eller intensivkonsument (CANs rapport 2013). I denna studie används 

genomgående begreppet riskkonsument av alkohol. Ungdomarna vilka tillhör denna grupp 

uppfyller kriterierna för att vara intensivkonsumenter. Urvalet är gjort utifrån de frågor vilka 

finns att tillgå i Stockholmsenkäten (2012).  

För att fastslå andelen riskkonsumenter används följande fråga: “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 stora burkar starköl eller 

sex burkar folköl?” Respondenterna kunde välja mellan följande alternativ:, ”Aldrig”, ”Ytterst 

sällan”, ”Någon gång per år”, ”Någon gång i månaden”, ”Ett par gånger i månaden”, ”Någon 

gång i veckan” och ”Dricker inte alkohol”. 

Variabeln i sitt ursprungsformat befinner sig på ordinalskalan och för att den ska vara 

användbar i regressionsanalysen kodas den om till en dikotom vilken endast kan anta två 

värden, 0/1 (Djurfeldt 2001, s.42). De respondenter som angivit att de någon gång i månaden 

till någon gång i veckan dricker en flaska vin eller motsvarande tillhör kategori 1, 

riskkonsument. Övriga räknas inte som riskkonsumenter och tillhör kategori 0. 

3.7 Oberoende variabler 

För att i regressionsanalysen kunna mäta de oberoende variablernas eventuella effekt på 

beroende variabeln skapades olika summaindex. Ett index innebär att värden från flera 

variabler summeras för att på så vis skapa en variabel som beskriver flera indikatorer av ett 
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större fenomen (Djurfeldt 2010, s.449) i detta fall socialt kapital. De skapade indexens 

reliabilitet har testas med hjälp av Cronbach’s alpha. Detta säger något om hur väl variablerna 

i skalan hänger ihop samt att de mäter samma sak. För att ett index ska anses hållbart ska 

gränsvärdet överstiga 0,7 i Cronbach’s alpha i vilket värdet kan variera från 0 upp till 1 

(Djurfeldt 2009, s.100). Samtliga index i denna studie har testats och reliabilitet redovisas i 

anslutning till varje summaindex. De frågor som besvarats “vet inte” analyseras inte i denna 

studie och anges som “system missing” vid omkodning av variabler. Detta gäller för samtliga 

variabler.   

 Nätverksresurser 

Grannskap 

Index skapat för att mäta tillit, sociala relationer och nätverk i grannskapet som ett mått på 

socialt kapital. Indexet består av frågor i vilka respondenterna fått ange hur väl följande 

påståenden stämmer in på deras områden: “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 

slagsmål utanför mitt hus”, ”Om jag blev rånad på en allmän plats i bostadsområdet skulle 

vuxna ingripa” och ”Mina grannar brukar heja/hälsa på mig när vi möts”. Svarsalternativen på 

samtliga frågor löd: ”Stämmer mycket dåligt”, ”Stämmer ganska dåligt”, ”Stämmer ganska 

bra”, ”Stämmer mycket bra” och ”Vet inte”. Värdet på Cronbach’s alpha: 0,736. 

Familj 

För att mäta ungdomens sociala kapital utifrån en familjeaspekt valdes en fråga vilken säger 

något om socialt stöd och tillit till familjen. Följande fråga valdes; “Om du har ett personligt 

problem, kan Du be någon av dina föräldrar/vårdnadshavare om hjälp?” Respondenterna hade 

att välja mellan ”Ja”, ”Nej” och ”Vet inte”. ”Ja” kodas om till 0 och ”Nej” till 1. Detta mått på 

socialt kapital utgörs såldes inte av ett index. 

Skola 

För att det sociala kapital vilket utgörs av tillit och förtroende till skolan skapades index av 

följande frågor: “Jag vet vilka regler som gäller på 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” och ”Vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad 

och om man inte förstår får man direkt hjälp av läraren”. Respondenterna hade att välja 
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mellan fyra svarsalternativ: “Stämmer mycket dåligt”, ”Stämmer ganska dåligt”, ”Stämmer 

ganska bra” och ”Stämmer mycket bra”. Värdet på Cronbach’s alpha: 0,722. 

Fritidsaktiviteter  

För att granska de mer perifera nätverksresurser som ungdomarna har avses också att 

undersöka om ungdomarna samt deras vänner deltar i någon fritids- eller träningsaktivitet. 

Detta med anledning av att det utgör ytterligare en social arena samt ett sammanhang att ingå 

i. För att mäta ungdomarnas eventuella fritidsengagemang skapades index av följande frågor: 

“Brukar du delta i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning?”, ”Hur många av dina 

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

dina kamrater (inom och utom skolan) är med i någon förening (sport, hobby, musik, eller 

någon annan förening)?”. På den första frågan löd svarsalternativen: “Ofta”, ”Ibland”, 

”Sällan” och ”Aldrig” och på de andra två frågorna som ingår i detta index fanns att välja 

mellan följande svar: “Ingen”, ”Någon enstaka”, ”Ungefär hälften”, ”De flesta” och ”Vet 

inte”. Dessa variabler har kodats om så att de nu går åt samma håll. Det vill säga att ett högt 

värde innebär att vara eller ha vänner som är aktiva ofta och ett lågt värde innebär således att 

inte vara aktiv. Värdet på Cronbach’s alpha: 0,634. 

 

 Bakgrundsvariabler 

Tidigare forskning har visat att kön, ålder, härkomst och ekonomi kan spela stor roll för 

människors alkoholvanor (Cleveland et al 2008, Stone et al 2012, Feinstein et al 2012, Van 

Ryzin 2012). Eftersom dessa aspekter inte ingår i undersökningens syfte men riskerar påverka 

studiens resultat mer indirekt, är dessa kontrollerade för i samtliga regressionsanalyser.  

Kön 

Pojkar kodades till kategori 0 och flickor till kategori 1. 

Ålder 

Åldersvariabeln har kodats om så att de som är under 18 år tillhör kategori 0 och de som är 18 

år eller äldre tillhör kategori 1. 
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Härkomst  

De ungdomar som bott hela sitt liv i Sverige tillhör kategori 0 och de som inte bott hela sitt liv 

i Sverige tillhör kategori 1.  

Månadspeng 

De ungdomar som har mellan noll och 1250 kr att röra sig med per månad tillhör kategori 0. 

De ungdomar som har mer än 1250 kr tillhör kategori 1. Kategorierna är skapade på detta sätt 

för att visa på skillnaden mellan de ungdomar som har högst månadspeng respektive de som 

har lägre. De ungdomar som har mer än 1250 kr per månad utgör cirka 25 procent av samtliga 

respondenter. 

 Kontrollvariabler 

Om ungdomen blir bjuden på alkohol av vårdnadshavarna 

För att kontrollera effekten av vårdnadshavarnas attityder till alkohol skapades denna 

kontrollvariabel vilken redogör för om ungdomen blir bjuden på alkohol av sina 

vårdnadshavare eller inte. De ungdomar som inte blir bjudna av sina vårdnadshavare tillhör 

kategori 0 och de som blir bjudna tillhör kategori 1. 

Om ungdomen får dricka alkohol för sina vårdnadshavare 

För att se hur sambandet ser ut mellan vårdnadshavarens tolerans gentemot alkohol samt 

ungdomens alkoholkonsumtion skapades denna kontrollvariabel. Frågan vilken undersöker 

om ungdomarna får dricka alkohol för sina föräldrar har kodats om så att de som anger att de 

inte får dricka för sina vårdnadshavare tillhör kategori 0 och de som får dricka alkohol tillhör 

kategori 1. 

Vårdnadshavarnas utbildningsnivå 

Föra att mäta om och hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar ungdomarnas 

alkoholkonsumtion skapades två olika kategorier. Om ungdomarnas båda vårdnadshavare har 

studerat på universitet och högskola tillhör de kategori 1 annars kategori 0. 

Vänner som dricker 

Denna variabel avser undersöka huruvida ungdomarnas vänners dryckesvanor påverkar deras 

egen alkoholkonsumtion. De ungdomar som endast har några enstaka eller inga vänner alls 

som dricker alkohol tillhör kategori 0, de ungdomar som angav att hälften eller fler av deras 

vänner dricker sig berusade tillhör kategori 1. 
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4 Resultat 

 

4.1 Beskrivning av datamaterialet 

Nedan redovisas i tabell I beskrivande statistik av samtliga variabler som analyseras i studien. 

Samtliga variablers observationer redovisas under den första kolumnen med beteckning n. I 

den andra kolumnen visas samtliga variablers minsta och maximala värden. Gällande de 

variabler som endast kan anta två värden, det vill säga 0/1, kan de således bara anta dessa 

värden som minsta och högsta.  

De variabler som redovisas i form av summaindex där flera frågor summerats till en kategori 

redovisar minsta värde i form multiplicering av de svar respondenten kunde ange, detta gäller 

även index maxvärdet. Detta innebär att om ett index innehåller fyra frågor med fyra 

svarsalternativ blir det minsta värdet fyra och maxvärdet sexton eftersom att respondenterna 

som minst kunnat ange fyra ettor och som mest fyra fyror. Samtliga index maxvärden 

indikerar positiva värden det vill säga högt socialt kapital, hög aktivitetsnivå samt hög 

utbildning för föräldrarna.  

I de kolumner som redovisar medelvärde och standardavvikelse har värdet avrundats till två 

decimaler. I den tredje kolumnen anges varje variabels medelvärde. Detta innebär summan av 

alla observerade värden delat på antal observationer (Djurfeldt et al 2010 s 59). Att redovisa 

medelvärde kan ibland presentera en något snedvriden fördelning då extremvärden kan göra 

att spridningen inte blir representativ, exempelvis då man redovisar medelinkomst (Djurfeldt 

et al 2010 s 60). I detta fall är redovisningen av medelvärdet lämplig eftersom att det visar 

medelvärde av svarsfrekvensen inom varje variabel.  

I den fjärde och sista kolumnen visas standardavvikelsen vilken redovisar spridningen runt 

medelvärdet. Ju lägre värdet är på standardavvikelsen desto mer centrerade är observationerna 

runt medelvärdet vilket också indikerar att medelvärdet är ett bra mått (Djurfeldt et al 2010, 

s.65).   
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Tabell I 

Beskrivning av datamaterialet 

 

4.2 Fördelning av riskkonsumenter utifrån typområden 

Av tabell II nedan framgår att hela tjugoåtta procent av samtliga ungdomar i Stockholm år 

2012 tillhör gruppen riskkonsument av alkohol och att fördelningen är näst intill jämn mellan 

pojkar och flickor då man ser till hela populationen (14.8 % vs. 13,2%; p=0,000). 

Fördelningen av riskkonsumenter skiljer sig dock en aning åt om man ser till en geografisk 

uppdelning av Stockholm utefter tre olika typområden (se metodavsnitt, typområde 1-3). I 

typområde ett, vilket är välbärgade stadsdelar med låg social tyngd, tillhör så många som 33 

procent av ungdomarna i populationen kategorin riskkonsument av alkohol. Pojkarna står här 

för en något högre andel än flickorna (17,8 % vs. 15,3%; p=0,003, se tabell II). Då andelen 

riskkonsumenter av alkohol som högst och uppgick till 33 % i typområde ett innebär det alltså 

 

Variabler 

 

N 

 

Min 

 

Max 

 

Medelvärde 

 

Std av 

Beroende variabel 

Riskkonsument 

 

9913 

 

0 

 

1 

 

0,28 

 

0,45 

Oberoende variabler 

Kön 

 

10217 

 

0 

 

1 

 

0,50 

 

0,50 

Ålder 10296 0 1 0,15 0,36 

Härkomst 10338 0 1 0,14 0,34 

Månadspeng 10048 0 1 0,24 0,43 

Typområden 9107 1 3 1,70 0,77 

Grannskap 6165 4 16 12,0 2,00 

Familj 8723 0 1 0,86 0,34 

Skola 9129 6 24 18,10 3,00 

Fritidsaktivitet 8759 3 12 8,90 2,35 

Vh bjuder 9940 0 1 0,39 0,49 

Vh tillåter 8171 0 1 0,32 0,47 

Vh utbildning 3051 0 1 0,51 0,50 

Kompisar dricker 9175 0 1 0,58 0,49 
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att mer än en tredjedel av ungdomarna boende i finare områden dricker en flaska vin eller 

motsvarande mängd alkohol en gång per månad eller oftare.   

I både typområde två och tre är andelen riskkonsumenter betydlig lägre och skillnaden mellan 

pojkar och flickor är även den något mindre. I typområde två står andelen riskkonsumenter 

för 25 procent av populationen. En skillnad är dock att i detta typområde så är fördelningen 

mellan könen ombytt då flickorna står för den högre andelen riskkonsumenter, skillnaden är 

dock endast en procentenhet (11,8 % vs. 12,8%; p=0,915, se tabell II). Och så till sist 

typområde tre i vilken andelen riskkonsumenter uppgår till 16 %. Fördelningen mellan könen 

visar att pojkarna står för en något högre andel riskkonsumenter (9,5 % vs. 7,0 %, p=0,003, se 

tabell II). 

Tabell II 

Andel riskkonsumenter fördelat i procent utifrån områdestillhörighet och kön 

                                n= 2939                               p≤ 0,05 

 

4.3 Logistisk regressionsanalys 

Nästa steg i analysen är att undersöka sambanden mellan socialt kapital och riskkonsumtion 

av alkohol. I den logistiska regressionsmodellen kontrolleras samband med ytterligare 

faktorer som kan komma att förklara de områdesmässiga skillnaderna. Dessa är: föräldrarnas 

attityd till att ungdomarna dricker alkohol, föräldrarnas utbildningsnivå samt kamraternas 

dryckesvanor. Samtliga fyra modeller i regressionsanalysen studeras med kontroll för kön, 

ålder, härkomst samt månadspeng. I den logistiska regressionsanalysen redovisas sambanden 

som oddskvoter, vilket betyder den procentuella förändringen i oddset när den oberoende 

variabeln ökar ett steg och övriga variabler hålls konstanta (Djurfeldt 2009, s.131). Då 

     

  TYPOMRÅDE 

  

KÖN 

 

    Pojke Flicka Total 

TYPOMRÅDE 1 Riskkonsument 17,80% 15,30% 33,10% 

TYPOMRÅDE 2 Riskkonsument 11,80% 12,80% 24,60% 

TYPOMRÅDE 3 Riskkonsument 9,50% 7,00% 16,40% 

TOTAL Riskkonsument 13,2% 14,8% 28% 
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typområden analyseras jämförs de med typområde 3 och oddset för den är 1,0. Vidare anges i 

tabellen för den logistiska regressionsanalysen Nagelkerkes r² vilket är ett mått som förklarar 

hur stor del av variationen som kan förklaras av de oberoende variablerna (Djurfeldt 2009, s. 

173)  

 

Tabell III 

Logistisk regressionsanalys (samtliga analyser kontrolleras för; kön, ålder, härkomst och månadspeng) 

 

  p< 0,001  *=p≤ 0,05         

 

 Modell 1: Multivariata samband 

I tabell III nedan visas resultatet av logistisk regressionsanalys med riskkonsumtion som 

beroende dikotom variabel (0= ej riskkonsument, 1= riskkonsument). I tabellens första modell 

redovisas de bivariata sambanden mellan samtliga oberoende variabler och riskkonsumtion av 

alkohol. Samtliga analyser i modellen studeras med kontroll för studiens bakgrundsvariabler.  

  MODELL 1    MODELL 
2  

  MODELL 
3  

  MODELL 
4 

  

  Oddskvot 95% KI Oddskvot 95% KI Oddskvot 95% KI Oddskvot 95% KI 

TYPOMRÅDE 3 
(REF.) 

1   1   1   1   

TYPOMRÅDE 1 2,448 2,09-2,86* 2,68 2,09-3,42* 1,245 0,84-1,83 1,52 0,86-2,7 

TYPOMRÅDE 2 1,746 1,47-2,06* 1,848 1,42-2,40* 1,206 0,80-1,8 1,172 0,65-2,1 

GRANNSKAP 0,995 0,96-1,02 0,985 0,95-1,02  
 

0,94 0,84-1,04 

FAMILJ  0,76 0,65-0,88* 0,874 0,69-1,10     1,096 0,62-1,91 

SKOLA 0,95 0,93-0,96* 0,97 0,94-0,99*  
 

0,976 0,91-1,03 

FRITIDSAKTIVITET  0,94 0,92-0,96* 0,925 0,89-0,95*     0,966 0,89-1,05 

VH BJUDER PÅ 
ALKOHOL  

2,36 2,22-2,74*  
 

1,852 1,40-2,44* 1,425 0,94-2,14 

VH TILLÅTER 
ALKOKONSUMTION  

3,18 2,82-3,59*     2,141 1,6-2,88* 2,53 1,63-3,91* 

VH UTBILDNING 0,99 0,84-1,18  
 

0,972 0,75-1,25 1,089 0,75-1,57 

KOMPISAR 
DRICKER 

14,2 12,05-16,7*     11,932 8,02-17,73* 13,35 7,55-23,58* 

NAGELKERKE R²     13,4   40,8   43,4   

N   3543  1684  863  
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I den första modellen i regressionsanalysen då de tre typområdena analyseras med kontroll för 

bakgrundsvariablerna kvarstår skillnaden i fråga om riskkonsumtion. Typområde ett och två 

jämförs i analysen med typområde tre vilken är referensgruppen. Typområde ett har 

fortfarande störst andel riskkonsumenter och oddset för att vara riskkonsument är i detta 

område fortfarande högre jämfört med referensgruppen (typområde 1, OK 2,45) (Tabell III, 

Modell 1). Även i typområde två är oddset större i jämförelse med referensgruppen 

(typområde 2, OK 1,75) (Tabell III, Modell 1). Andelen riskkonsumenter av alkohol är dock 

fortfarande alltså störst i område ett. Därmed kan konstateras att skillnaderna kvarstår efter 

kontroll mot studiens bakgrundsvariabler. Dessa resultat är statistiskt signifikanta.  

Vidare analyseras hur socialt kapital utifrån grannskapet påverkar riskkonsumtionen av 

alkohol, även detta med kontroll för studiens bakgrundsvariabler. Detta tycks inte ha någon 

effekt på riskkonsumtionen då inget signifikant resultat finns att redovisa. Därefter analyseras 

hur socialt kapital utifrån ett familjeperspektiv påverkar den beroende variabeln. Oddset att 

vara riskkonsument minskar något då ungdomen kan beskrivas ha ett högt socialt kapital i 

detta avseende. (Familjen, OK 0,76) (Tabell III, Modell 1). Detta resultat är statistiskt 

signifikant. Då socialt kapital utifrån ett skolperspektiv kollas för framgår att det finns ett 

negativt och signifikant samband mellan skolan som nätverksresurs och riskkonsumtion av 

alkohol. Oddset för att vara riskkonsument minskar ju högre detta kapital är (Skola, OK 0,95) 

(Tabell III, Modell 1). Att vara aktiv i form av någon fritidsaktivitet och/eller ha vänner som 

är det visar också ett negativt och statistiskt signifikant samband. Då aktivitetsnivån stiger 

sjunker oddset att vara riskkonsument (Fritidsaktivitet, OK 0,94) (Tabell III, Modell 1). Då 

studiens oberoende variabler analyserats separat med kontroll för kön, ålder, härkomst samt 

månadspeng konstateras statistiska samband i samtliga fall utom grannskapet som 

nätverksresurs. Detta innebär att dessa faktorer separata ser ut att utgöra ett visst skydd mot 

riskkonsumtion av alkohol. 

I samma modell analyseras även hur föräldrarnas attityder till alkohol i förhållande till 

ungdomarna påverkar den beroende variabeln. I de fall då vårdnadshavare bjuder ungdomarna 

på alkohol ökar oddset för att vara riskkonsument markant (Vh bjuder, OK 2,36) (Tabell III, 

Modell 1) detta resultat är statistiskt signifikant. Detta gäller också då föräldrarna tillåter att 

ungdomarna dricker alkohol, resultat är statistiskt signifikant (Vh tillåter, OK 3,18) (Tabell 

III, Modell 1). Därefter undersöks om barn till akademiker löper större eller mindre risk att 
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riskkonsumera alkohol. Föräldrarnas utbildning tycks inte påverka huruvida ungdomarna 

riskkonsumerar alkohol eller inte då inga signifikant resultat finns att redovisa.  

Avslutningsvis kontrollerats hur kompisarnas dryckesvanor påverkar den beroende variabeln. 

Att ha kompisar som dricker sig berusade visar positivt och signifikant samband. Oddset att 

vara riskkonsument är betydande för de ungdomar som har vänner som dricker sig berusade 

(Kompisar dricker, OK 14,2) (Tabell III, Modell 1) av samtliga analyserade oberoende 

variabler ovan är effekten på den beroende variabeln som störst när kompisarnas 

dryckesvanor analyseras. 

 

 Modell 2: Socialt kapital 

I den andra modellen i tabell III kontrolleras om de tre typområdena påverkas av effekterna av 

socialt kapital. Samtliga resultat är analyserade med kontroll för studiens bakgrundsvariabler. 

De områdesmässiga skillnaderna kvarstår och typområde 1 och 2 har fortfarande de högsta 

andelarna riskkonsumenter. Då kontroll för samtliga kategorier av socialt kapital gjorts har till 

och med skillnaderna ökat. Detta gäller för både område ett och två. (Typområde 1, OK 2,68, 

Typområde 2, OK 1,84) (Tabell III, Modell 2). Båda resultaten var statistiskt signifikanta.  

I analysen framgår att det inte finns några signifikanta samband mellan sannolikheten att vara 

riskkonsument och graden av tillit i grannskapet och familjen. Däremot är hög grad av tillit i 

skolan förknippat med mindre sannolikhet att vara riskkonsument av alkohol (Skola, OK 

0,97) (Tabell III, Modell 2) Att vara och ha vänner som är aktiva på sin fritid minskar också 

sannolikheten för att vara riskkonsument (Fritidsaktivitet, OK 0,92) (Tabell III, Modell 2). 

Dock har effekten av socialt kapital i form av skola samt fritidsaktivitet minskat jämfört med 

föregående modell, resultaten är fortfarande statistiskt signifikanta. Sammanfattningsvis 

redovisar den tredje modellen effekten av de former av socialt kapital som analyseras på 

studiens beroende variabel samt hur detta påverkar studiens tre typområden. Socialt kapital 

tycks därmed inte förklara de områdesmässiga skillnaderna i ungdomarnas 

alkoholkonsumtion.  

Värdet av Nagelkerke r² är i den andra modellen 13,4 vilket innebär att de variabler som 

omfattar socialt kapital förklarar 13,4 procent av sannolikheten att vara riskkonsument av 

alkohol.  
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 Modell 3: Ytterligare faktorer 

I den tredje modellen kontrolleras sambanden mellan föräldrarnas förhållningssätt till alkohol 

i relation till ungdomarna, föräldrarnas utbildningsnivå samt kamraternas dryckesvanor och 

den beroende variabeln. I analysen undersöks också om dessa faktorer påverkar studiens tre 

typområden och de konsumtionsskillnader som tidigare konstaterats. De ungdomar vars 

föräldrar har ett mer liberalt förhållningssätt till alkohol tenderar också att tillhöra kategorin 

riskkonsument av alkohol i större utsträckning. Detta gäller såväl de ungdomar som blir 

bjudna av sina föräldrar samt de som ungdomar som får dricka för sina föräldrar (Vh bjuder, 

OK 1,85, Vh tillåter, OK 2,14) (Tabell III, Modell 3). Resultaten är statistiskt signifikanta. 

Föräldrarnas utbildningsnivå tycks inte däremot inte påverka huruvida ungdomarna tillhör 

kategorin riskkonsument av alkohol. Då effekten av kamratkretsens dryckesvanor 

analyserades konstanters ett positivt samband. Signifikanta positivt resultat visades för de 

ungdomar som umgås med vänner som dricker sig berusade. Dessa ungdomar har en betydligt 

större risk att själva tillhöra kategorin riskkonsumenter av alkohol (Kompisar dricker, OK 

11,9) (Tabell III, Modell 3). I modellen syns nu att skillnaderna mellan de tre typområden 

som analyseras minskar. Både typområde ett och två närmar sig referensgruppen.  

I den tredje modellen uppgår värdet av Nagelkerke r² till 40,8 vilket innebär att studiens 

kontroll variabler förkarar 40,8 procent av sannolikheten att vara riskkonsument.  

 

 Modell 4: Samtliga variabler 

I den fjärde och sista modellen i den logistiska regressionsanalysen kontrolleras effekten av 

samtliga oberoende variabler på den beroende variabeln. I denna modell är det endast två 

faktorer som redovisar signifikanta resultat. De faktorer som har statistiska samband med 

riskkonsumtion av alkohol är dels om föräldrarna tillåter att deras ungdom dricker alkohol 

och dels om ungdomen själv umgås med vänner vilka dricker sig berusade (Kompisar dricker, 

OK 13,34, Vh tillåter, OK 2,53) (Tabell III, Modell 4). Alltså kan de områdesmässiga 

skillnaderna avseende alkoholkonsumtion inte förklaras av socialt kapital utan av föräldrarnas 

inställning till alkohol samt om ungdomarna umgås med vänner som dricker sig berusade.  
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I typområde ett vilket har den största andelen ungdomar tillhörande kategorin 

riskkonsumenter är följaktligen en möjlig förklaring till detta att föräldrarna där är mer 

liberala samt att ungdomarna i dessa områden mer frekvent umgås med vänner som dricker 

sig berusade.  

I regressionsanalysens fjärde modell förklaras hela 43,4 procent av sannolikheten att vara 

riskkonsument av alkohol av studiens samtliga oberoende variabler. Värdet av Nagelkerke r² 

uppgick med andra ord till 43,4.  

 

4.4 Diskussion 

Inledningsvis kan sägas att 28 procent av samtliga ungdomar i Stockholm år 2012 tillhör 

gruppen riskkonsument av alkohol (Tabell II). Detta kan ställas i kontrast till den rapportering 

vilken säger att svenska ungdomar generellt dricker allt mindre alkohol och att denna trend 

tycks hålla i sig (Stockholms stad 2013). Trots detta finns anledning till oro eftersom det syns 

tendenser till att den grupp ungdomar som dricker mest istället dricker allt mer (Stockholms 

stad 2012, s.2). Då andelen ungdomar som riskkonsumerar alkohol sorterades för utifrån en 

områdesindelning framkom att det fanns signifikanta skillnader vad gäller riskkonsumtion 

beroende på vilket område ungdomen tillhör. Typområde 1 består som ovan beskrivet av de 

stadsdelar vilka ligger lägst i index för social tyngd och avser därmed relativt välbärgade 

områden med låg andel arbetslösa och låg andel utrikes födda. (Bromma, Hägersten-

Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Älvsjö̈ och Östermalm). Analysen visar 

att ungdomar boendes i mer välbärgade områden med ett större ekonomsikt kapital står för 

den högsta andelen riskkonsumtion, nämligen 33 % (Tabell II). 

I både Typområde 2 och Typområde 3 är andelen riskkonsumenter av alkohol något lägre. 

Typområde 2 består av de stadsdelar vilka ligger runt genomsnitt i index för social tyngd i 

förhållande till staden i stort (Enskede- Årsta-Vantör, Farsta, Hässelby-Vällingby och 

Skarpnäck). I detta typområde är andelen riskkonsumerande ungdomar 25 % (Tabell II). 

Typområde 3 avser de stadsdelar vilka ligger högst i index för social tyngd. Dessa områden 

karaktäriseras av hög arbetslöshet, stor andel utrikes födda och förhållandevis stora 

ungdomspopulationer. (Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta). I typområdet är 
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andelen riskkonsumerande ungdomar endast 16 % och har alltså i jämförelse med de andra 

områdena absolut lägst andel riskkonsumenter av alkohol (Tabell II).   

Dessa resultat styrks av annan forskning som också visar att ett positivt samband finns mellan 

hög socioekonomisk status och ökad alkoholkonsumtion (Bryden et al 2010, s.79). Sambandet 

återfinns även då resultat sammanställs av socioekonomisk status på områdesnivå kopplat till 

alkoholkonsumtion då både ungdomar och vuxna boende i höginkomstområden tenderar att 

ha högre alkoholkonsumtion (Ibid).   

Vad som kan tyckas anmärkningsvärt med dessa resultat är att det är de mer välbärgade 

områdena den högre alkoholkonsumtionen bland unga återfinns. Då det i både sociala och 

mediala sammanhang refereras till Stockholms olika stadsdelar beskrivs de stadsdelar vilka 

tillhör typområde 3 ofta som utsatta områden. Dessa så kallade utsatta områdena är dock de 

områden som i denna analys står för den lägsta andelen ungdomar som tillhör gruppen 

riskkonsumenter av alkohol. Detta utgör i sammanhanget en paradox då samhällsproblem 

oftare förknippas med utsatta områdena snarare än fina områden. Alkohol i relation till 

ungdomar har nämligen enligt tidigare forskning förknippats med en rad samhällsproblem så 

som missbruksproblematik, våld och ökad brottslighet (Helmersson Bergmark 2010, s.382).  

Vidare analyserades om socialt kapital förklarar de områdesmässiga skillnaderna 

avseende riskkonsumtion av alkohol, detta utifrån studiens teoretiska ramverk. Resultat av 

tidigare forskning har lyckats påvisa signifikanta resultat i frågan om socialt kapital i relation 

till alkoholkonsumtion. Forskning på området visar att högt socialt kapital utgör en resurs av 

skyddande karaktär när det kommer till konsumtion av alkohol (Åslund & Nilsson 2013, 

Boyce et al 2008, Richter et al 2009, Michael & Ben-Zur 2007, Boyce el at 2008; Brooks, 

FM.; Magnusson, J.; Spencer, N.; et al 2014, Stafström 2013, Bryden et al 2010). Det resultat 

vilket tydligt framträder i denna studie är dock att de områdesmässiga skillnaderna avseende 

alkoholkonsumtion inte kan förklaras av socialt kapital. Socialt kapital som en 

skyddsmekanism i fråga om alkoholkonsumtion har svaga eller inga samband alls. De 

faktorer som slutligen visade sig påverka huruvida ungdomar tillhör kategorin riskkonsument 

av alkohol var istället om föräldrarna godkänner att deras barn dricker alkohol samt om 

ungdomarna umgås med vänner som dricker sig berusade (Kompisar dricker, OK 13,34, Vh 

tillåter, OK 2,53) (Tabell III, Modell 4). Det starkaste sambandet var det mellan 

riskkonsumtion och vänner som berusar sig (Kompisar dricker, OK 13,35) (Tabell III, Modell 

4). Vad som bättre tycks kunna förklara ungdomarnas alkoholkonsumtion återfinns alltså 
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snarare i Ole-Jörgen Skogs teori om kollektiva dryckeskulturer än i teorin om socialt kapital. 

Skog menar som tidigare nämnt att det är en rad olika faktorer, till exempel ärftlighet, 

sociodemografiska förhållanden, familj, och vänner, som påverkar människors dryckesvanor 

(Skog 1985). Med andra ord synkroniserar människors alkoholvanor med de vanor som råder 

i deras nätverk, vilka resultaten i denna studie också visar.  

Trots att resultaten i denna studie inte korrelerar väl med teori om socialt kapital kan ändå 

sägas att vissa beröringspunkter finns. Då det talas om socialt kapital i form av “strong 

bondingrupper” av sammanlänkande karaktär visar det sig kunna generera negativa 

hälsoeffekter (Ferlander 2007, s.122). Sambandet kan bero på att negativa normer kan komma 

att reproduceras i dessa sammanhang vilket då även kan få effekter på alkoholkonsumtionen 

(Ibid). Då ungdomar till föräldrar vars förhållningssätt till alkohol ses som liberalt görs 

härmed tolkningen att detta är just en sådan reproduktion. Resultat av tidigare forskning visar 

att ungdomar dricker mer alkohol om de blir bjudna på alkohol hemma av sina 

vårdnadshavare (Stafström 2013, s.235-236). Detta samband gäller också de ungdomar som 

umgås med kamrater som berusar sig. Tydlig är att kamraternas beteende reproduceras vilket 

gör att dessa ungdomar tillhör riskkonsumenter av alkohol.  

Oaktat avsaknaden av statistiska samband mellan socialt kapital och riskkonsumtion av 

alkohol bör ändå något sägas avseende detta. Av analysen framgår inledningsvis att det inte 

finns några signifikanta samband mellan socialt kapital utifrån grannskapet och risken att vara 

riskkonsument av alkohol. I en review-studie inom detta område återfinns dock resultat vilka 

visar att områdesmässiga skillnader faktiskt spelar roll och att ett högt socialt kapital har viss 

skyddande effekt på alkoholbruk både hos ungdomar och vuxna (Bryden et al 2010). Några 

sådana tydliga kopplingar finns inte i studies resultat men detta motsäger inte att grannskapet 

och miljön runt omkring ungdomen har betydelse för dennes konsumtionsmönster generellt 

och dennes livsval.  

Vad gäller familjen kan den utgöra både ett sammanlänkande och överbryggande socialt 

kapital. Företrädesvis tolkas i denna studie familjerelationerna till ungdomarna som ett starkt 

sammanlänkande band. Vad gäller det sociala kapitalet utifrån familjen återfanns dock inte 

heller där några signifikanta samband med riskkonsumtion av alkohol (Tabell III, Modell 2). 

Detta resultat överensstämmer därmed inte med den forskning vilken visar på att en trygg 

familjemiljö präglad av tillit där ungdomen känner sig trygg har en skyddande effekt 

avseende alkoholkonsumtion (McPherson et al. 2013). Ytterligare forskning visar även på 
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samband mellan god familjerelation och minskat riskbruk av alkohol (Michael & Ben-Zur 

2007, Boyce el at 2008; Brooks, F. M.; Magnusson, J.; Spencer, N.; et al 2014, Stafström 

2013). Utifrån resultaten i denna studie kan dock inga sådana slutsatser dras. Däremot 

framgår av resultaten att familjen spelar en avgörande roll avseende ungas konsumtion av 

alkohol utifrån att en från föräldrarnas sida liberal inställning medför ett ökat alkoholbruk. 

Vidare har skolan i form av socialt överbryggande karaktär undersökts för med intentionen att 

se till huruvida detta kapital påverkar ungdomars alkoholkonsumtion. Resultaten i modell 2 i 

denna studie visar att detta sociala kapital har ett visst statistiskt samband med minskad 

sannolikhet att vara riskkonsument av alkohol (Skola, OK 0,97) (Tabell III, Modell 2). Då 

effekten kontrolleras för gentemot samtliga oberoende variabler kvarstår dock inte detta 

samband. Forskningsresultat på området visar dock att ungdomar som känner sig trygga och 

hemmahörande i skolan samt upplever stöd från lärarna inte brukar alkohol, droger och 

cigaretter i samma utsträckning som de ungdomar som inte trivs och känner sig hemma i 

skolmiljön (Brooks, F. M.; Magnusson, J.; Spencer, N.; et al 2014, s.50). Dessa 

forskningsresultat stämmer således inte överens med de resultat som återfinns i denna studie.  

Skolmiljön får trots detta inte en helt obetydlig roll i sammanhanget då resultaten i denna 

studie visar på starkt statistiskt samband mellan vänner som dricker alkohol och en ökad risk 

för att bli riskkonsument av alkohol. Eftersom skolan för många är den huvudsakliga 

plattformen för vänskap och umgänge kan den därför inte sägas ha en icke betydande roll 

avseende inverkan på alkoholkonsumtion. 

Slutligen visar resultaten i denna studie att ungdomar som är aktiva på fritiden samt har 

vänner som också är det inte har någon effekt på riskkonsumtionen av alkohol 

(Fritidsaktivitet, OK 0,92) (Tabell III, Modell 2).  

En möjlig förklaring till ovan beskrivna resultat kan vara själva operationaliseringen av 

begreppet socialt kapital. Osäkerheten kring operationalisering av begreppet socialt kapital är 

befogad då socialt kapital i hälsodiskursen generellt saknar en entydig vetenskapligt förankrad 

begreppsdefinition vilket således kan skapa både reliabilitets- och validitetsproblem (Macinko 

& Starfield 2001, s.41, Jackson, Denny & Ameratunga 2014, s.17, Hawe och Shiell 2001, 

s.880).  Möjligen skulle framtida forskning vilken syftar till att undersöka om socialt kapital 

kan fungera som ett skydd i exempelvis alkoholfrågor generera mer överensstämmande 

resultat om begreppsdefinitionen var entydig. I detta fall utgjordes studiens empiri av 

svarsfrekvensen av standardiserade frågor vars ambition inte ursprungligen var att mäta 
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effekter av socialt kapital. Detta bör tas i beaktande då denna studies forskningsresultat skiljer 

sig från delar av den granskade forskningen.  

Trots att resultatet av denna studie visar att socialt kapital inte har någon statistisk effekt på 

alkoholkonsumtion återfinns ändå intressanta och signifikanta resultat. Slutsatserna vilka kan 

dras utifrån resultaten i denna studie är att preventivt arbete för att minska andelen 

riskkonsumerande ungdomar bör riktas mot föräldrar och ungdomarnas kamratgrupper. Det 

preventiva arbetet bör främst utvecklas i form av strategier för att nå de kamratgrupper där 

frekvent och stor alkoholförtäring sker för att på sikt kunna påverka och förändra deras 

konsumtionsmönster. Då det statistka sambandet mellan riskkonsumtion av alkohol samt om 

kamraterna berusar sig var så starkt är det av yttersta vikt att jobba preventivt med fokus på 

kamratgrupper om en minskning av andel riskkonsumerande ungdomar ska nås. Vidare bör 

fortsatt preventionsarbete även fokusera på att öka medvetenheten hos de föräldrar vilka 

genom sitt agerande normaliserar alkohol. Föräldrarnas liberala inställning till alkohol medför 

en ökad risk för ungdomarna att tillhöra gruppen riskkonsumenter av alkohol. Fortsatt 

preventivt arbete avseende minskad alkoholkonsumtion bör dessutom riktas extra mot 

Stockholms mer välbärgade områden då dessa står för högsta andelen riskkonsumerande 

ungdomar.  
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