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Sammanfattning 
 

Syftet var att undersöka riskfaktorer för grad av alkohol- och narkotikamissbruk och 

för tungt alkohol- och narkotikamissbruk med fokus på familjefaktorer i ett svenskt 

sampel av 14079 missbrukare. Deltagarna hade blivit intervjuade med Addiction 

Severity Index (ASI) på 51 kommunala missbruks- och beroendeenheter. 

Gemensamma riskfaktorer för både alkohol- och narkotikamissbruk var missbruk i 

släkten och svårigheter i relationer till närstående. Mer alkoholmissbruk i släkten var 

associerat till mer alkoholproblem och mer narkotikamissbruk i släkten till mer 

narkotikaproblem. Lägre ålder, mindre utbildning, att vara utlandsfödd och att ha 

blivit utsatt för misshandel ökade risken för narkotikamissbruk. Högre ålder, bättre 

utbildning och att vara född i Sverige ökade risken för alkoholmissbruk. Tungt 

missbruk hade samma riskfaktorer som icke-tungt missbruk, förutom att psykiska 

problem i släkten var en riskfaktor för enbart tungt narkotikamissbruk. 
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Bakgrund 
Alkoholkonsumtionen har de senaste åren legat på den högsta nivån sedan mitten av 

70-talet, även om konsumtionen sedan 2004 åtminstone tillfälligt har minskat (CAN; 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2009). Narkotikan, som i 

denna uppsatts används som ett samlingsbegrepp för samtliga psykoaktiva substanser 

förutom alkohol, tobak och kaffe, har sedan 70-talet, generellt sett blivit både mer 

lättillgänglig och billigare, samtidigt som narkotikarelaterade dödsfall har ökat (CAN, 

2009). Narkotika används i denna uppsats som ett samlingsbegrepp för samtliga 

droger förutom alkohol, tobak och kaffe. Eftersom överkonsumtion och missbruk 

kostar mycket för både individ och samhälle (Socialstyrelsen, 2010) är det av stor 

vikt att kunna identifiera riskfaktorer för missbruk. 

 

Missbruk och beroende 
Det är svårt att dra en gräns när substansbruk övergår till missbruk och beroende. 

Personer med missbruksproblem som hamnar i sjukvården kommer att få en 

missbruks- eller beroendediagnos utifrån Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM; American Psychiatric Association, 1994). 

   I den senaste versionen av DSM, DSM-IV-TR, definieras missbruk som att minst 

ett av följande kriterier ska gälla under en och samma 12-månadersperiod: ”(1) Att 

vid upprepade tillfällen ha använt en substans, så att man misslyckats med att klara av 

sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet. (2) Att ha upprepat bruket i 

situationer där det medför stora risker för fysisk skada, t ex rattfylla. (3) Att vid 

upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, t ex polisen, på grund av droger. 

(4) Att ha fortsatt med drogbruket trots att det gett upphov till återkommande sociala 

problem p.g.a. drogeffekterna. (5) Att symtomen aldrig uppfyllt kraven för beroende 

av drogen enligt vad som krävs.” (FASS, 2010).  

   Beroende definieras i DSM-IV-TR som att minst tre av följande situationer ska 

gälla under en och samma 12-månadersperiod:”(1) Det sker en tillvänjning 

(toleransutveckling), med antingen behov av en påtagligt ökande mängd för att få 

effekt eller minskad effekt vid ett fortsatt bruk. (2) Det uppstår typiska 

abstinenssymtom eller att bruket fortsätter för att undvika sådana symtom. (3) Drogen 

används i större mängd eller under längre tid än man tänkt sig från början. (4) Man 

har ständigt en önskan att minska intaget. (5) Drogbruket ägnas mycket tid. (6) 

Drogbruket påverkar viktiga sociala aktiviteter (7) Drogbruket fortsätter trots kunskap 

om skadeeffekterna.” (FASS, 2010). De flesta missbrukare får inte vård genom 

sjukvården, utan genom Socialtjänsten och där sätts ingen diagnos. Personer med 

missbruksproblem söker själva upp socialtjänsten eller skickas dit av andra instanser. 

   Orsakerna bakom missbruk av psykoaktiva substanser, som alkohol och narkotika, 

är sannolikt många och flera modeller har försökt förklara fenomenet. En modell är 

”The Common Risk Model” (Clark, 2004), som utgår ifrån att missbruk av olika 

substanser verkar vara relaterade till varandra (Lynskey, Fergusson & Horwood, 

1998) och att liknande faktorer verkar kunna förutsäga missbruk av både alkohol- och 
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narkotikamissbruk (Koob & Le Moal, 2005; Koob & Le Moal, 2008; Morral, 

McCaffrey, & Paddock, 2002; Redish, Jensen & Johnson, 2008; Tarter et al., 2003). 

   Dessa faktorer, som har signifikanta samband med missbruk (härefter riskfaktorer), 

har undersökts i flera stora studier. En metaanalys av riskfaktorer för cannabisbruk 

konstaterade att den faktor som med störst säkerhet kunde sägas predicera framtida 

cannabisbruk var tidigare cannabisbruk (Derzon & Lipsey, 1999). Övriga faktorer 

som associerades med cannabisbruk var: (1) attityder till droganvändande, (2) 

kamraters/föräldrars bruk av droger, (3) antisociala föräldrar/kamrater, (4) kriminellt 

beteende, (5) problembeteende, (6) socialt stöd och sociala band, (7) bristande 

föräldra-barnrelationer, (8) låg socioekonomisk status, (9) psykisk hälsa/övergrepp, 

(10) skolinställning och skolresultat, (11) familjekarakteristika, (12) personliga 

färdigheter och kunskap, (13) manligt kön och slutligen (14) att vara en etnisk 

minoritet. En studie (von Sydow, Lieb, Pfister, Höfler, & Wittchen, 2002) fann att 

faktorer som ökade risken för både alkohol- och narkotikamissbruk var manligt kön, 

låg socioekonomisk status, låg utbildningsnivå, dålig finansiell situation, tillgång på 

alkohol i hemmet och att en förälder dött innan personen nått 15 års ålder. 

   I en metastudie av riskfaktorer för alkoholmissbruk bland ungdomar (Clark, 2004) 

fann man att barn med psykiska störningar (som beteendestörningar, ADHD, svår 

depression och ångeststörningar), missbrukande föräldrar och lite stöd från 

föräldrarna löpte ökad risk för att utveckla missbruk. Ytterligare riskfaktorer var en 

splittrad familj, låg socioekonomisk status, att tillhöra en etnisk grupp med mer 

alkoholbruk och manligt kön (Clark, 2004). 

   Missbruk och utbildningsnivå är relaterade (Lynskey & Hall, 2000). En 

longitudinell studie av Fergusson, Horwood, och Beautrais (2003)  undersökte 

relationen mellan cannabisbruk och uppnådd utbildningsnivå. De fann en koppling 

mellan tidigt cannabisbruk och lägre utbildningsnivå, vilket sannolikt hade att göra 

med den sociala kontext de som brukade cannabis hamnade i, snarare än direkta 

effekter av drogen i sig. En studie visade att liknande riskfaktorer låg bakom både 

lägre utbildningsnivå och tidigt substansmissbruk (Lynskey & Hall, 2000) 

   Immigranter i ett samhälle löper ökad risk för missbruk. De behöver anpassa sig till 

både ursprungskulturen och den nya kulturen och riskerar att hamna i en 

marginaliserad ställning gentemot en eller båda kulturer (Unger, Ritt-Olson, Soto & 

Baezconde-Garbanati, 2009). Skillnader mellan barn och föräldrar i anpassning och 

socialisation (”acculturation”) till den nya kulturen associerades med 

familjekonflikter och substansmissbruk (Chédebois et al. 2009; Unger et al. 2009). 

Stora kulturella skillnader ansträngde relationerna mellan barn och föräldrar 

ytterligare (Le, Goebert & Wallen, 2009). Utifrån dessa resultat skulle man kunna 

förvänta sig att det borde finnas en överrepresentation av personer med 

invandrarbakgrund bland missbrukare. En studie fick dock resultat där 

minoritetsgrupper var underrepresenterade på missbruksbehandlingar. Detta 

relaterades till de kulturella svårigheter och språksvårigheter som kunde uppstå vid 

behandling och inte att de missbrukade mindre (Arfken, Berry & Owens, 2009). En 

metaanalys av 19 riskfaktorer för missbruk (Derzon & Lipsey, 1999) fick dock 
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svagast association mellan etnisk minoritetstillhörighet och cannabisbruk. De flesta 

studier om etnicitet och missbruk härrör från USA. 

 

Familjefaktorer 
En problematisk familjebakgrund verkar öka risken för substansmissbruk (Conroy et 

al. 2009). Pojkar placerade på hem löpte större risk att missbruka droger än pojkar 

som växt upp i fosterhem, eller med föräldrar, vilket relaterades till att de som 

samhället tar hand om har haft en mer problematisk familjebakgrund (Laukkanen, 

Hakko, Riala, Räsänen & STUDY-Workgroup, 2008). En svensk undersökning bland 

barn i sjunde och åttonde klass visade att dålig föräldraanknytning ökade risken för 

droganvändande (Sundell, Klint & Colbiörnsen, 2007). En metaanalys visade att 

dåliga relationer till föräldrarna var viktigare som riskfaktor för missbruk hos 

ungdomar, än huruvida de växte upp i en kärnfamilj eller inte (Velleman, Templeton 

& Copello, 2005). 

   Substansmissbruk i familjen har starka associationer med framtida missbruk 

(Fletcher, Price & Cook, 1991; Jung, 2001). Missbrukande föräldrar kan dels fungera 

som inlärningsmodeller, som tas efter, och dels kan missbruket leda till konflikter och 

våld, vilket ökar risken för missbruk. Missbruk av narkotika belastar familjen 

ytterligare, då det är olagligt och mindre socialt accepterat (Jung, 2001). Studier har 

visat att alkoholmissbruk i familjen är relaterat till uppkomst av alkoholmissbruk 

(Gruber, Celan, Golik-Gruber, Agius, & Murphy, 2007; Milne et al. 2009; Fletcher et 

al., 1991), återkommande problem med alkoholmissbruk, samt allvarligare 

missbruksproblem (Milne et al. 2009). Drogmissbruk i familjen associerades till 

uppkomst av drogmissbruk (Milne et al. 2009; Boyd & Holmes, 2002; Luthar, Anton, 

Merikangas & Rounsaville, 1992) och återkommande problem med drogmissbruk 

(Milne et al. 2009). En studie (von Sydow et al. 2002) fick blandade resultat av 

relationerna mellan olika familjemedlemmars drogbruk och framtida missbruk. 

   Förutom missbruk i familjen är också psykiska problem i familjen kopplat till 

missbruk. En metastudie av substansmissbruk hos barn till föräldrar med psykiska 

störningar (Mowbray & Oyserman, 2003) konstaterade att (1) psykiska störningar hos 

föräldrarna ger en måttlig riskökning för substansmissbruk och komorbida psykiska 

störningar hos deras barn, (2) att ungdomar och vuxna barn till psykiskt störda 

föräldrar också hade mer missbruksproblem, även om resultaten var blandade, och 

slutligen (3) att liknande riskfaktorer i familjen leder till både missbruk och psykisk 

störning (Mowbray & Oyserman, 2003). 

 

Övergrepp och trauma 
Att utsättas för övergrepp är relaterat till framtida missbruk. En metastudie (Simpson 

& Miller, 2002) fann att bland både kvinnor och män med en historia av sexuella 

övergrepp var ett problematiskt droganvändande starkt överrepresenterat. Kvinnor 

som genomgick missbruksbehandling hade oftare utsatts för sexuella och fysiska 

övergrepp jämfört med den generella populationen. Missbrukande män hade däremot 

ingen överrepresentation av varken sexuella eller fysiska övergrepp under barndomen 

(Simpson & Miller, 2002). I tvillingstudier där bara den ena tvillingen utsatts för 
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sexuella övergrepp var risken för missbruk av både legala och illegala droger 

signifikant större hos den utsatte tvillingen (Nelson et al. 2006; Kendler et al. 2000) 

och risken för missbruk ökade ju värre övergreppet var (Kendler et al. 2000). Psykisk 

misshandel och substansmissbruk är inte lika väl undersökt, men en studie fann en 

länk mellan vanvård och psykisk ohälsa, vilket sen kunde leda till opiatberoende 

(Conroy, Degenhardt, Mattick & Nelson, 2009). Psykisk misshandel och vanvård, var 

däremot inte relaterade till injektionsmissbruk (Kerr et al., 2009) 

   En metaanalys av substansmissbruk och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD; 

Stewart, Pihl, Conrod & Dongier, 1998) fann (1) att traumat och PTSD-symtomen 

oftast föregick missbruket; (2) att de med svårast trauman och mest PTSD-symtom 

också löpte störst risk att fastna i missbruk; (3) att personer med PTSD ser dämpande 

droger som ett sätt att minska symtom och att den typ av drog som missbrukas är 

relaterad till vilka PTSD-symtom personen upplever; (4) att symtom som orsakar 

arousal och som känns påträngande har starkast koppling till missbruk, vilket betyder 

att missbruket kan vara självmedicinering och/eller att missbruket förstärker PTSD-

symtomen; (5) att symtomen från missbruk och PTSD sannolikt förstärker varandra i 

en ond cirkel (Stewart et al. 1998). En studie, som tittade på PTSD och missbruk 

(Reynolds et al. 2005), såg en signifikant ökning av antalet olika substanser som 

missbrukades efter en traumatisk händelse. 

   Sammanfattningsvis är viktiga riskfaktorer för missbruk: attityder till 

droganvändande, en miljö med missbruk och kriminalitet, psykiska problem, 

övergrepp och trauman, dåliga föräldrarelationer, låg socioekonomisk status, låg 

utbildningsnivå, manligt kön och minoritetstillhörighet 

   De flesta studier skiljer inte mellan tungt missbruk och icke tungt missbruk, trots att 

tungt missbruk är associerat med en sämre social situation och mer problem (CAN, 

2009). En fråga är därför om tungt missbruk har samma riskfaktorer som icke tungt 

missbruk? Syftet med uppsatsen var att undersöka om samma riskfaktorer predicerar 

missbruk av alkohol och narkotika, samt tungt missbruk. 
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Metod 
    

Datainsamling och deltagare 
Deltagarna ingick i ett forskningsprojekt av Armelius, Nyström, Engström och 

Brännström (2009), som 2005-2008 utförde en svensk referens- och normeringsstudie 

av Addiction Severity Index (ASI). ”Projektets mål var att tillhandahålla 

referensmaterial och normdata, dels från missbruks- och beroendeenheter som 

använder ASI-intervjun i reguljär verksamhet, dels från en normalgrupp utanför 

missbruksvården.” (Armelius et al. 2009, s.3). Data från ASI-intervjuer utförda med 

klienter som utreds för missbruk matades in i en central databas av anställda på 

missbruks- och beroendekliniker. Av de missbruks- och beroendeenheter som 

tillförde data till detta projekt gav samtliga av de 51 tillfrågade tillåtelse att använda 

deras data för forskning.  

   Data från denna databas användes för uppsatsen och totalt antal deltagare var 14079 

klienter som på en missbruks- eller beroendeenhet blivit intervjuade med ASI. Av 

dessa var 9603 (68,2%) män och 4290 (30,5%) kvinnor. Könsangivelse saknades för 

186 (1,3%) deltagare Genomsnittsåldern var 40,07 år (SD = 12,85). En mer utförlig 

deskriptiv beskrivning av samplet finns i resultatdelen. 

 

Bortfall 
Uppenbart felaktiga värden på variabler togs bort. Dessa var en deltagare med 99993 

familjemedlemmar med alkoholproblem, samt data från 26 personer som hade 30 års 

skolgång, då detta varken samstämde med vilken skolnivå de slutfört, eller med deras 

ålder. För övriga variabler fanns ett visst internt bortfall. Det var dock litet och har ej 

bedömts påverka resultaten av analyserna.  

 

Instrument 
Addiction Severity Index (ASI) är ett instrument som används vid bedömning av 

missbruk av både narkotika och alkohol. McLellan, Luborsky, Woody och O’Brien 

(1980) utvecklade den första versionen av ASI, som därefter successivt utvecklats 

vidare. ASI översattes till svenska 1999 (Andréasson, et. al., 1999) och reviderades 

senast 2007.  ASI är en semistrukturerad intervju som undersöker allmän information 

och bakgrund, samt problem inom sju livsområden: fysisk hälsa, arbete och 

försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, problem i släkten, 

familj och umgänge, samt psykisk hälsa. För en mer detaljerad genomgång av den 

svenska versionen av ASI se Nyström, Zingmark och Jäderland (2009). 

   För varje livsområde gör intervjuaren en ”uppskattning av klientens problem/behov 

av hjälp…” med t.ex. alkohol, droger, eller rättsliga problem på en skala som går från 

0 - 9, där 0 - 1 står för ”Inget problem. Hjälp krävs inte.” och 8 - 9 står för ”Mycket 

stort problem. Hjälp krävs absolut.” (se bilaga 1) 

   ASI och intervjuarskattningarna har fått blandade reliabilitetsresultat i den 

amerikanska och europeiska versionen av ASI (Drake, McHugo & Biesanz, 1995; 

McLellan et al. 1980; Mäkelä, 2004; Sánchez-Hervás, Secades-Villa, Gómez, 
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Romaguera & Garcéa-Rodréguez, 2009). Den senaste svenska studien av 

intervjuarskattningarnas reliabilitet fick goda resultat, r = 0,85. (Nyström, Andren, 

Zingmark, & Bergman, 2009). 

  För varje livsområde gör också klienten skattningar av oro och besvär samt behov av 

hjälp. Eftersom klienten själv bedömer detta kan rapporteringen påverkas av vad 

klienten önskar i situationen. Dessutom kan de med mycket svåra problem ha svårt att 

göra en realistisk bedömning av sina problem (Armelius, Armelius, Larsson & 

Sundbom, 2002). 

   För varje livsområde kan också ett annat sammanfattande mått, Composite Score 

(CS), användas. Det är ett matematiskt framräknat index för respektive 

problemområde med generellt sett god reliabilitet (se t.ex. Mäkelä, 2004). CS i den 

svenska översättningen har fått kritik, bl.a. för att ordinaldata behandlas som 

kvotdata, att vissa uträkningar ej omarbetats från amerikanska till svenska mått och 

att CS för narkotikaanvändning har så många variabler att stora skillnader i missbruk 

inte syns (Jansson, 2001). Dessutom beräknas CS så att olika livsområden ej kan 

jämföras med varandra. 

   På grund av de begränsningar som både klientskattningarna och CS har, så valdes 

intervjuarskattningarna som ett sammanfattande mått av klienternas 

missbruksproblem. 

 

Utvalda riskfaktorer och variabler 
Variablerna valdes utifrån att de måste finnas med i ASI, att de behöver vara relativt 

korrekt ifyllda, samt att det interna bortfallet inte fick vara stort. 

 

Kön. Kön definierades som 0 för kvinna och 1 för man. 

 

Utlandsfödd. Utlandsfödd definierades så att 0 betydde att deltagaren var född i 

Sverige och 1 att deltagaren var född utomlands. 

 

Utbildning. Utbildning definierades som antal år i skola.  

 

Missbruk och psykiska problem i släkten. Missbruk och psykiska problem i släkten 

definierades som vilka släktingar på mammas sida, vilka på pappas sida och vilka 

syskon, som har problem med alkohol, narkotika, och/eller psykiska problem. Dessa 

variabler slogs ihop genom att: (1) antal alkoholmissbrukande släktingar slogs ihop 

till en variabel och summerades, (2) antal narkotikamissbrukande släktingar slogs 

ihop till en variabel och summerades och (3) antal släktingar med psykiska problem 

slogs ihop till en variabel och summerades. Dessa tre variabler, narkotikamissbruk i 

släkten, alkoholmissbruk i släkten och psykiska problem i släkten, kan då variera 

mellan 0-12, där 0 betydde att 0 personer i släkten har  problem och 12 att 12 

personer har problem. 

 

Svårigheter i relationer. Svårigheter i relationer definierades så att svårigheter i 

relationer till nio närstående, de senaste 30 dagarna eller tidigare i livet, slogs ihop 
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med en möjlig variation mellan 0-18. Noll betyder att deltagaren inte hade haft 

svårigheter i relationen till någon närstående person varken de senaste 30 dagarna 

eller tidigare i livet och 18 betyder att deltagaren haft svårigheter i relationen till 

samtliga 9 personer, både de senaste 30 dagarna och tidigare i livet.  

 

Misshandel. Misshandel består i ASI av sex variabler: psykisk, sexuell och fysisk 

misshandel de senaste 30 dagarna och tidigare i livet. Misshandel definierades som 

huruvida personen blivit utsatt för någon form av misshandel eller inte, där 1 stod för 

att personen blivit utsatt för någon form av misshandel tidigare i liver eller de senaste 

30 dagarna och 0 att personen inte utsatts för någon misshandel. 

 

 Tungt missbruk. Tungt missbruk av alkohol definierar Armelius och Armelius 

(2009) som: ”[…]alkoholkonsumtion till berusning mer än 14 dagar de senaste 30 

dagarna, dvs. nästan varannan dag.” och tungt narkotikamissbruk definierar de som 

”[…]bruk av något av de preparat som frågas efter i ASI (se bilaga 1; min notering) 

alla eller nästan alla av de senaste 30 dagarna, med cut-off satt till fler än 26 dagar.” 

Här betyder 1 att deltagaren har ett tungt missbruk och 0 att man inte har det. 

 

Etik 
Forskningsprojektet som data kommer ifrån genomgick etisk granskning och 

godkändes i etisk kommitté. 

 

Statistisk metod 
Sambandet mellan grad av missbruk och riskfaktorer undersöktes genom en 

hierarkisk, stepwise, multipel linjär regressionsanalys. Beroende variabler var 

intervjuarskattningar av alkohol- och narkotikaproblem. I steg ett var 

bakgrundsvariablerna ålder, kön, kulturellt utanförskap samt utbildning oberoende 

variabler. I steg två var variablerna problem med alkoholmissbruk i släkten, problem 

med narkotikamissbruk i släkten, psykiska problem i släkten, svårigheter i relationer 

och misshandel oberoende variabler. Detta för att undersöka betydelsen av 

familjefaktorer utöver vad bakgrundsvariablerna kan predicera.  

   För analys av de dikotoma beroende variablerna tungt/icke-tungt narkotika- och 

alkoholmissbruk gjordes logistiska regressionsanalyser med samma oberoende 

variabler som ovan. För samtliga analyser valdes en signifikansnivå på < 0,05 och 

samtliga variabler kontrollerades för extremvärden. 
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Resultat 
 

I tabell 1 visas hela samplets medelvärden och standardavvikelser för de undersökta 

variablerna. 

 

Tabell 1. Deskriptiv beskrivning av hela samplet (N=14079) 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Intervjuarskattning 

Alkoholproblem 
3,83 2,80 

Intervjuarskattning 

Narkotikaproblem 
2,81 3,16 

Ålder 40,07 12,85 

Utbildning 10,90 2,66 

Alkohol i släkten 1,47 1,48 

Narkotika i släkten 0,42 0,83 

Psykiska problem i 

släkten 
0,65 1,11 

Svårigheter i 

relationer 
2,80 2,40 

 Ja Nej 

Misshandel 7898 (56,1%) 6181 (43,9%) 

Utlandsfödd 2458 (17,5%) 11621 (82,5%) 

 

Klienternas alkoholproblem bedöms som större än deras narkotikaproblem, precis 

som alkoholproblem i släkten (1,47 personer av 12) verkar vara mer förekommande 

än narkotikaproblem i släkten (0,42 personer av 12). Antal år av utbildning är i snitt 

10,90 år. I genomsnitt har deltagarna svårt i relationerna till nästan tre närstående 

personer (av 18). Lite mer än hälften har utsatts för misshandel och 17,5% är födda 

utanför Sverige. 
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Grad av missbruk och riskfaktorer 
 

Riskfaktorer för grad av alkoholmissbruk 

Resultat för den linjära regressionsanalysen för de oberoende variablernas effekter på 

grad av alkoholmissbruk visas i tabell 2. Endast signifikanta resultat presenteras. 

 

Tabell 2. Signifikanta riskfaktorer för alkoholmissbruk 

 B S.E. β 
Justerad R

2
- 

förändring 
Sig. 

Konstant 0,312 0,131   0,017 

Steg 1      

Ålder 0,066 0,002 0,302 0,086 0,000 

Utlandsfödd -0,505 0,062 -0,066 0,007 0,000 

Utbildning 0,038 0,009 0,036 0,001 0,000 

Steg 2      

Alkohol i släkten 0,342 0,017 0,182 0,023 0,000 

Narkotika i släkten -0,328 0,031 -0,097 0,007 0,000 

Svårigheter i 

relationer 
0,068 0,010 0,059 0,003 0,000 

 

Bakgrundsvariablerna ålder, utlandsfödd och utbildning var signifikanta riskfaktorer 

för grad av alkoholmissbruk. Alkohol i släkten, narkotika i släkten och svårigheter i 

relationer var också signifikanta riskfaktorer för grad av alkoholmissbruk. Som 

tabellen visar var ökad ålder och ökad förekomst av alkoholproblem i släkten starkast 

relaterade till mer alkoholproblem. Även svårigheter i relationer och mer utbildning 

var relaterade till mer problem med alkohol. Att vara utlandsfödd, samt ökad 

förekomst av narkotikaproblem i släkten var relaterat till mindre problem med 

alkohol. Modellen som helhet fick en justerad R
2
 på 0,127, d.v.s. dessa variabler 

kunde förklara 12,7% av variansen i intervjuarskattningen av alkoholproblem. 

Potentiella problem med collinearity testades med VIF-värden som samtliga var inom 

en acceptabel nivå (Morrow-Howell, 1994). 
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Riskfaktorer för grad av narkotikamissbruk 

Resultat av den linjära regressionsanalysen för de oberoende variablernas effekter på 

narkotikamissbruk visas i tabell 3. Endast signifikanta resultat presenteras. 

 

Tabell 3. Signifikanta riskfaktorer för narkotikamissbruk 

 B S.E. β 
Justerad R

2
- 

förändring 
Sig. 

Konstant 7,660 0,151   0,000 

Steg 1      

Ålder -0,085 0,002 -0,344 0,175 0,000 

Kön 0,557 0,055 0,082 0,003 0,000 

Utlandsfödd 0,187 0,067 0,022 0,000 0,005 

Utbildning -0,128 0,009 -0,108 0,016 0,000 

Steg 2      

Alkohol i släkten -0,123 0,019 -0,058 0,002 0,000 

Narkotika i släkten 0,720 0,033 0,190 0,031 0,000 

Svårigheter i 

relationer 
0,118 0,011 0,090 0,008 0,000 

Misshandel 0,242 0,055 0,038 0,001 0,000 

 

Bakgrundsvariablerna ålder, kön, utlandsfödd och utbildning var signifikanta 

riskfaktorer för grad av narkotikamissbruk. Alkohol i släkten, narkotika i släkten, 

svårigheter i relationer och misshandel var också signifikanta riskfaktorer för grad av 

narkotikamissbruk. Narkotika i släkten var starkast relaterat till mer 

narkotikaproblem. Även svårigheter i relationer, manligt kön, att vara utlandsfödd 

och att ha blivit utsatt för någon form av misshandel var relaterat till mer problem 

med narkotika. Ökad ålder, mer utbildning och större förekomst av alkoholproblem i 

släkten var relaterat till mindre problem med narkotika. Modellen som helhet fick en 

justerad R
2
 på 0,237, d.v.s. dessa variabler kunde förklara 23,7% av variansen i 

intervjuarskattningarna av narkotikaproblem. VIF-värden var inom en acceptabel nivå 

(Morrow-Howell, 1994). 

 

Riskfaktorer för grad av alkohol- och narkotikamissbruk 

Skillnader mellan analyserna av grad av alkohol- respektive narkotikamissbruk var att 

kön och misshandel var signifikant relaterade till narkotikamissbruk, men inte till 

alkoholmissbruk. Vidare var mer alkoholproblem i släkten, högre ålder och längre 

utbildning relaterat till större alkoholproblem, men mindre narkotikaproblem. 

Narkotika i släkten och att vara utlandsfödd var relaterat till större narkotikaproblem, 

men mindre alkoholproblem. Ännu en skillnad var att modellen förklarade 12,7% av 

variansen för alkoholproblem och nästan dubbelt så mycket, 23,7%, av variansen för 

narkotikaproblem. 
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Tungt missbruk och riskfaktorer 
 

Grupper 

Samplet delades in i två grupper utifrån Armelius och Armelius (2009) definitioner 

för tunga missbrukare som redovisats tidigare: tunga alkoholmissbrukare och tunga 

narkotikamissbrukare. En tredje grupp var icke-tunga missbrukare. Missbrukare med 

tungt missbruk av både narkotika och alkohol analyserades inte separat, då de 

utgjorde en liten grupp (N=234). De exkluderas från analyserna. 

   Gruppen tunga alkoholmissbrukare bestod av 1507 klienter (10,7%). Av dessa var 

1065 män (70,7%) och 441 kvinnor (29,3%). Gruppen beskrivs i tabell 4. 

 

Tabell 4. Tunga alkoholmissbrukare (N=1507) 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Intervjuarskattning 

Alkoholproblem 
6,26 1,52 

Intervjuarskattning 

Narkotikaproblem 
1,55 2,64 

Ålder 44,70 11,63 

Utbildning 11,02 2,71 

Alkohol i släkten 1,62 1,51 

Narkotika i släkten 0,31 0,70 

Psykiska problem i 

släkten 
0,58 0,99 

Svårigheter i 

relationer 
2,81 2,45 

 Ja Nej 

Misshandel 853 (56,6%) 654 (43,4%) 

Utlandsfödd 193 (12,8%) 1314 (87,2%) 

 

Intervjuarskattningarna visar ett klart större problem med alkohol, jämfört med 

narkotika och fler personer med alkoholproblem i släkten än med narkotikaproblem. 

Hos ungefär varannan deltagare finns en person med psykiska problem i släkten. I 

genomsnitt hade deltagarna ungefär elva års utbildning och hade svårt i relationerna 

till nästan tre närstående personer. Drygt hälften av deltagarna hade blivit utsatta för 

någon form av misshandel och 12,8% var utlandsfödda. Genomsnittsåldern var 

knappt 45 år. 
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   Gruppen tunga narkotikamissbrukare bestod av 2057 (16,3%) deltagare, varav 1379 

(67%) var män och 675 (32,8%) kvinnor. Se tabell 5 för gruppbeskrivning. 

 

Tabell 5. Tunga narkotikamissbrukare (N=2057) 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Intervjuarskattning 

Alkoholproblem 
1,99 2,60 

Intervjuarskattning 

Narkotikaproblem 
5,46 2,67 

Ålder 37,12 11,72 

Utbildning 10,58 2,54 

Alkohol i släkten 1,47 1,54 

Narkotika i släkten 0,64 1,00 

Psykiska problem i 

släkten 
0,83 1,28 

Svårigheter i 

relationer 
3,16 2,52 

 Ja Nej 

Misshandel 1306 (63,5%) 751 (36,5%) 

Utlandsfödd 1631 (79,3%) 426 (20,7%) 

 

Intervjuarskattningarna visade på större problem med narkotika än med alkohol i 

denna grupp och fler personer med alkoholmissbruk, än med narkotikamissbruk, i 

släkten. Antal personer med psykiska problem i släkten var nästan en person hos 

varje deltagare. Antal personer med vilka deltagarna hade relationella svårigheter var 

drygt tre stycken per deltagare. Nästan två tredjedelar hade utsatts för någon form av 

misshandel och var femte deltagare var född utanför Sverige. Genomsnittlig längd på 

utbildning var drygt 10,5 år och genomsnittsåldern var drygt 37 år. 

  



 15 

   Gruppen med icke-tunga missbrukare bestod av 10515 (68,2%) varav 7159 (68,1%) 

var män och 3174 (30,2%) var kvinnor. Se tabell 6 för gruppbeskrivning. 

 

Tabell 6. Icke-tunga missbrukare (N=10515) 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Intervjuarskattning 

Alkoholproblem 
3,83 2,70 

Intervjuarskattning 

Narkotikaproblem 
2,44 3,03 

Ålder 39,98 13,04 

Utbildning 10,95 2,67 

Alkohol i släkten 1,44 1,46 

Narkotika i släkten 0,39 0,80 

Psykiska problem i 

släkten 
0,63 1,09 

Svårigheter i 

relationer 
2,73 2,36 

 Ja Nej 

Misshandel 5739 (54,6%) 4776 (45,4%) 

Utlandsfödd 1839 (17,5%) 8676 (82,5%) 

 

Intervjuarskattningarna visade lite större problem för alkohol än för narkotika och att 

fler personer i släkten i genomsnitt hade alkoholproblem jämfört med 

narkotikaproblem. Antal relationer med svårigheter i var i snitt lite färre än tre 

stycken. Lite mer än hälften hade utsatts för någon form av misshandel och 17,5% var 

utlandsfödda. Utbildningslängden var knappt elva år och medelåldern 40 år. 
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Riskfaktorer för tungt alkoholmissbruk 

Resultat av den logistiska regressionsanalysen av riskfaktorer för tungt 

alkoholmissbruk visas i tabell 7. Endast signifikanta resultat presenteras. 

 

Tabell 7. Signifikanta riskfaktorer för tungt alkoholmissbruk. (N=11176) 
 

B 
Odds-

ratio 

95% 

konfidensintervall 
Sig. 

Konstant  0,025  0,000 

Steg 1     

Ålder 0,032 1,032 1,027 - 1,037 0,000 

Kön 0,148 1,159 1,021 - 1,317 0,023 

Utlandsfödd -0,241 0,786 0,665 - 0,929 0,005 

Steg 2     

Alkohol i släkten 0,125 1,134 1,087 - 1,182 0,000 

Narkotika i släkten -0,156 0,855 0,779 - 0,939 0,001 

Svårigheter i 

relationer 
0,061 1,063 1,035 - 1,091 0,000 

 

Ålder, kön, utlandsfödd, alkoholproblem i släkten, narkotikaproblem i släkten och 

svårigheter i relationer blev signifikanta. Manligt kön, större förekomst av 

alkoholproblem i släkten, svårigheter i relationer och ökad ålder var relaterade till 

ökad risk för att hamna i tungt alkoholmissbruk. Kön. Att vara utlandsfödd och att ha 

större förekomst av narkotikaproblem i släkten var relaterade till mindre risk för att 

hamna i tungt alkoholmissbruk. 
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Riskfaktorer för tungt narkotikamissbruk 

Resultaten från den logistiska regressionsanalysen av riskfaktorer för tungt 

narkotikamissbruk visas i tabell 8. Endast signifikanta resultat presenteras. 

 

Tabell 8. Signifikanta riskfaktorer för tungt narkotikamissbruk (N=11691) 

 B 
Odds-

ratio 

95% 

konfidensintervall 
Sig. 

Konstant -0,917 0,400  0,000 

Steg 1     

Ålder -0,011 0,989 0,985 – 0,993 0,000 

Utlandsfödd 0,342 1,408 1,242 – 1,596 0,000 

Utbildning -0,048 0,954 0,935 – 0,972 0,000 

Steg 2     

Alkohol i släkten -0,107 0,899 0,864 – 0,935 0,000 

Narkotika i släkten 0,279 1,322 1,244 – 1,596 0,000 

Psykiska problem i 

släkten 
0,067 1,069 1,020 – 1,120 0,005 

Svårigheter i 

relationer 
0,036 1,037 1,013 – 1,061 0,002 

Misshandel 0,154 1,166 1,041 – 1,306 0,008 

 

Samtliga oberoende variabler utom kön blev signifikanta. De variabler som var 

relaterade till högre risk för att hamna i tungt narkotikamissbruk var: att vara 

utlandsfödd, större förekomst av narkotikaproblem i släkten, att ha blivit utsatt för 

någon typ av misshandel, större förekomst av psykiska problem i släkten, samt att ha 

fler svårigheter i relationer. Stigande ålder, fler år av utbildning och alkoholproblem i 

släkten var relaterade till lägre risk för att ha ett tungt narkotikamissbruk. 

 

Riskfaktorer för tungt alkohol- och narkotikamissbruk 

Skillnader mellan tungt alkohol- och narkotikamissbruk var att manligt kön bara var 

en signifikant riskfaktor för tungt alkoholmissbruk samt att utlandsfödd, psykiska 

problem i släkten och misshandel enbart var signifikanta riskfaktorer för tungt 

narkotikamissbruk. Vidare ökade alkohol i släkten och högre ålder risken för tyngre 

alkoholmissbruk, men minskade risken för tungt narkotikamissbruk. Narkotika i 

släkten hade det omvända förhållandet. Att vara utlandsfödd minskade risken för 

tungt alkoholmissbruk, men ökade risken för tungt narkotikamissbruk.  
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Diskussion 
 

Resultaten visar att familjefaktorerna svårigheter i relationer, alkohol- och 

narkotikamissbruk i släkten, samt psykiska problem i släkten är relaterade till mer 

missbruksproblem. Svårigheter i relationer hade en koppling till problem med grad av 

alkoholmissbruk, grad av narkotikamissbruk, tungt alkoholmissbruk och tungt 

narkotikamissbruk. Detta stämmer väl överens med tidigare studier, som har visat 

ökad risk för missbruk vid problem i relationen till föräldrar (Derzon & Lipsey, 1999; 

Breivik, Olweus & Endresen, 2009), partners (Saatcioglu, Erim & Cakmak, 2006) 

och till släkten i stort (Jordán Jinez, Souza & Pillon, 2009). Resultaten visar också att 

familjefaktorer är viktiga riskfaktorer för tungt missbruk av både alkohol och 

narkotika. 

   Resultaten visar att typ av missbruk i släkten har en tydlig association till typ av 

missbruk hos deltagarna. Missbrukar släktingar alkohol ökar problemen med 

alkoholmissbruk och risken för att hamna i tungt alkoholmissbruk ökar. Missbrukar 

släktingar narkotika ökar problemen med narkotikamissbruk och risken för att hamna 

i tungt narkotikamissbruk ökar. Detta stämmer väl överens med internationella studier 

(Boyd & Holmes, 2002; Fletcher et al., 1991; Gruber et al. 2007; Jung, 2001; Luthar 

et al. 1992; Milne et al. 2009). Detta sker sannolikt p.g.a. modellinlärning och de 

negativa konsekvenser föräldrars och släktens missbruk kan få för familjen (Jung, 

2001). 

   Psykiska problem i släkten ökade risken för tungt narkotikamissbruk. Eftersom 

psykiska problem har en tendens att gå i arv (Jaffee & Price, 2007; Uher & McGuffin, 

2008), så löper de med mer psykiska problem i släkten sannolikt större risk att själva 

utveckla psykiska problem. Dessutom verkar psykiska problem vara mer konsekvent 

relaterat till allt narkotikamissbruk än till alkoholmissbruk i detta sampel (Armelius & 

Armelius, 2009). Det skulle därför kunna röra sig om att de som har börjat missbruka 

narkotika har försökt att minska, eller förändra, psykiskt obehag och där har inte 

alkohol gett den önskvärda effekten. Detta kallas också för 

självmedicineringshypotesen (Khantzian, 1997). Detta kan sedan ha lett till än större 

svårigheter att reglera psykiskt obehag genom störningar av de egna 

affektregleringsmekanismerna (Koob & Le Moal, 2008), vilket lett till än värre 

missbruksproblem, d.v.s. tungt narkotikamissbruk. 

   Att vara utlandsfödd ökade risken för att ha större problem med narkotikamissbruk 

och för att hamna i tungt narkotikamissbruk. Motsatt association gällde för grad av 

alkoholmissbruk och tungt alkoholmissbruk. Svenska mönstringsdata pekar på 

liknande resultat för unga män (CAN, 2006) med mindre alkoholbruk och mer 

narkotikabruk för utlandsfödda och andra generationens invandrare, jämfört med 

svenskar med två svenska föräldrar. Att utlandsfödda löper ökad risk att hamna i 

tungt narkotikamissbruk kan bero på att de ofta har mindre socialt stöd (Turney & 

Kao, 2009), finns i mer utsatta miljöer och har mer konflikter i familjen p.g.a. 

kulturella skillnader mellan ursprungskulturen och den nya kulturen (Chédebois et al. 

2009; Félix-Ortiz, Fernandez & Newcomb, 1998; Le et al., 2009; Unger et al. 2009). 

En hypotes är att det kanske också finns en skillnad mellan vilka substanser som är 
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acceptabla beroende på kultur och att det därför finns en överrepresentation av 

narkotikamissbrukare hos utlandsfödda. 

   Att ha blivit utsatt för någon form av misshandel var enbart förknippat med ökad 

grad av narkotikamissbruk och tungt narkotikamissbruk. Detta liknar vissa tidigare 

resultat, som visade en signifikant riskökning för användande och missbruk av de 

flesta illegala substanser, men inte för alkohol, om man blivit utsatt för sexuella 

övergrepp i barndomen (Nelson et al. 2006).  Narkotika är ofta illegalt och även de 

substanser som kan förskrivas brukas oftast olagligt i detta sampel (Armelius & 

Armelius, 2009). Att börja bruka illegala substanser är sannolikt ett större steg än att 

börja dricka alkohol och man skulle kunna spekulera att misshandlade personer får så 

pass stora problem att risken med att bruka illegala substanser underställs den 

lindring de kan ge, d.v.s. någon form av självmedicinering (Khantzian, 1997). En 

metastudie (Stewart et al. 1998) fick resultat som talade för att om en person med 

PTSD-symtom ska börja missbruka, behövs en tro på att en drog kan dämpa 

symtomen. Dessutom kan en gemenskap i det illegala utanförskapet ge en känsla av 

tillhörighet som i sin tur ökar risken för att missbruka narkotika (Andréasson, 2008.) 

   Mer utbildning var relaterat till högre grad av alkoholmissbruk, medan mindre 

utbildning var relaterat till högre grad av narkotikaproblem och tungt 

narkotikamissbruk. Detta beror sannolikt på att de som missbrukar illegala substanser 

kommer från en kontext som ökar risken för både mindre utbildning och 

narkotikabruk (Fergusson et al. 2003; Lynskey & Hall, 2000), samt att de som 

missbrukar alkohol i detta sampel relativt till de som missbrukar narkotika har mindre 

problem i stora delar av livet (Armelius & Armelius, 2009). 

   Manligt kön var relaterat till högre grad av narkotikamissbruk och till större risk för 

tungt alkoholmissbruk. Enligt två metastudier borde manligt kön vara relaterat till 

mer missbruk av narkotika (Derzon & Lipsey, 1999) och alkohol (Clark, 2004). Flera 

studier betonar dock att det är svaga (Clark, 2004; Derzon & Lipsey, 1999) eller icke-

existerande (Moffit, Caspi, Rutter & Silva, 2002) associationer mellan manligt kön 

och substansmissbruk, vilket stämmer väl överens med de resultat jag fått. En fråga 

man ställt är om inte resultat som visar skillnader mellan kön är slumpmässiga 

skillnader i ett stort sampel (Clark, 2004). 

   Resultaten talar delvis emot ”the Common Risk Model” (Clark, 2004), då de 

riskfaktorer som användes förklarade 23,7% av variansen i grad av 

narkotikamissbruk, men bara 12,7% av variansen i grad av alkoholmissbruk. Vad 

beror denna skillnad på? En förklaring skulle kunna vara att, eftersom 

alkoholproblem är vanligare förekommande och dessutom lagligt, så finns det en 

större spridning av potentiella riskfaktorer för alkoholmissbruk. Alkoholmissbruk 

kanske i större utsträckning kan uppstå, och fortgå, utan stora bakgrundsproblem och 

sociala problem. Ytterligare en skillnad som talar delvis emot ”The Common Risk 

Model” (Clark, 2004) är att misshandel enbart predicerade narkotikamissbruk och 

tungt narkotikamissbruk och att psykiska problem bara predicerade tungt 

narkotikamissbruk. 

   En uppenbar skillnad mellan missbruk av alkohol och narkotika är att narkotika är 

olagligt. De riskfaktorer som forskningen har beskrivit för anti-socialt beteende (se 



 20 

t.ex. Dickson, Emerson & Hatton, 2005) är i princip identiska med riskfaktorer för 

narkotikamissbruk och inkluderar en anti-social uppväxtmiljö, vilket inte predicerar 

alkoholmissbruk. Kanske stämmer ”the Common Risk Model” (Clark, 2004) om man 

räknar med de risker som kommer av en uppväxt i riskmiljöer, som ökad risk för 

misshandel (Black, Heyman & Smith Slep, 2001), psykisk störning (Link & Phelan, 

1995) och narkotikamissbruk (Derzon & Lipsey, 1999). Det kan också vara så att 

olika substanser tilltalar personer med olika problem och bakgrund. Eftersom en 

majoritet av forskningen på riskfaktorer för narkotikamissbruk är för cannabis 

(Andréasson, 2008), skulle det kunna innebära att riskfaktorer för andra typer av 

missbruk ännu ej har identifierats. 

 

Sammanfattande diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om samma riskfaktorer predicerar missbruk 

av alkohol och narkotika, samt tungt missbruk. Resultaten visade att missbruk i 

släkten var en riskfaktor, där mer alkoholmissbruk i släkten var associerat till mer 

alkoholproblem och mer narkotikamissbruk i släkten till mer narkotikaproblem. Detta 

kanske p.g.a. modellinlärning (Jung, 2001) och p.g.a. de negativa konsekvenser en 

missbrukande omgivning för med sig. Svårigheter i relationer var associerat till mer 

missbruk av både alkohol och narkotika och till tungt missbruk. Man kan givetvis 

fråga sig huruvida svårigheter i relationer beror på missbruket, eller tvärtom. 

   Lägre ålder, mindre utbildning, att vara utlandsfödd och att ha blivit utsatt för 

misshandel ökade risken för narkotikamissbruk. Högre ålder, bättre utbildning och att 

vara född i Sverige ökade risken för alkoholmissbruk. Skillnaderna mellan de som 

fötts i och utanför Sverige kan bero på att de utlandsfödda har en sämre psykosocial 

situation (Chédebois et al. 2009; Félix-Ortiz, Fernandez & Newcomb, 1998; Le et al., 

2009; Turney & Kao, 2009; Unger et al. 2009), eller kanske p.g.a. att olika kulturer 

accepterar olika substanser. Misshandel var relaterat till mer problem med både tungt 

och icke-tungt narkotikamissbruk, men inte till alkoholmissbruk. Två möjliga 

förklaringar till detta är att det är en reduktion av obehag efter ett trauma (Stewart et 

al., 1998), samt att då narkotika är illegalt så ökar missbruket kanske kontakten med 

riskmiljöer där övergrepp och våld är vanligare. 

   Tungt missbruk hade samma riskfaktorer som icke-tungt missbruk, förutom att 

psykiska problem i släkten var en riskfaktor för enbart tungt narkotikamissbruk. Detta 

kan vara ett uttryck för att tungt narkotikamissbruk i större grad är en 

självmedicinering för att lindra psykiskt obehag (Khantzian, 1997), jämfört med tungt 

alkoholmissbruk. 

 

Brister 
En första brist med uppsatsen är att det är en tvärsnittsstudie, vilket innebär att det 

inte går att uttala sig om några orsakssamband. Huruvida t.ex. misshandel föregår 

narkotikamissbruk, eller narkotikamissbruk föregår misshandel går inte att svara på 

med denna design. För att kunna identifiera riskfaktorer i meningen faktorer som 

predicerar missbruk krävs studier med longitudinella designer. 
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   En andra brist är att det saknades en kontrollgrupp. Den förklarade variansen skulle 

kunnat bli högre om det funnits med. Dessutom visar vissa variabler en positiv 

relation till ena missbruksgruppen och negativ relation till den andra. Detta är 

sannolikt eftersom de som missbrukar alkohol oftast inte missbrukar narkotika, och 

tvärtom (Armelius & Armelius, 2009).  

   En tredje brist är definitionerna av tungt missbruk. När missbruk av en drog övergår 

till tungt missbruk kan variera beroende på vilken drog det är. Dessutom riskerar de 

som injicerar att ha missats då definitionen av tungt missbruk helt ignorerade 

huruvida deltagaren injicerade eller inte, trots att injektionsmissbruk ses som en 

allvarlig form av missbruk (CAN, 2009). Slutligen inkluderar tungt 

narkotikamissbruk även legala förskrivningsdroger, som både kan brukas illegalt och 

legalt (Armelius & Armelius, 2009). 

   En fjärde brist är intervjuarskattningarna, som egentligen inte är avsedda att 

användas för forskning (Treatment Research Institute, 1990). De har fått ganska 

omfattande kritik gällande flera reliabilitetsmått (Alterman et al. 2001; Hodgins & El-

Guebaly, 1992; Mäkelä, 2004; Sánchez-Hervás et al. 2009; Wertz, Cleaveland & 

Stephens, 1995), även om den svenska versionen fått goda resultat (Nyström et al. 

2009). I efterhand hade det kunnat vara av värde att använda sig av andra 

sammanfattande mått som komplettering. 

   En femte brist är att definitionen av utlandsfödd enbart kontrollerar för om man är 

född i Sverige eller inte. Utifrån att det finns indikationer på att större kulturella 

skillnader ger ökad risk för konflikter, utanförskap och missbruk (Le et al. 2009) hade 

det kunnat vara av värde att göra en indelning utifrån kulturella likheter med Sverige. 

Detta hade även kunnat belysa vilka etniska minoritetsgrupper som löper risk för att 

hamna i missbruk. 

    

Framtida forskning 
En longitudinell design skulle komma tillrätta med många av de problem som en 

tvärsnittsstudie har och dessutom tillåta slutsatser om riktning i orsakssamband. Det 

skulle även vara värdefullt att titta på olika grupper av missbrukare som tex sådana 

som genomgår missbruksvård inom t.ex. landstinget eller på privata 

behandlingsenheter, och de som aldrig får någon vård alls.  

   Det vore även mycket intressant att titta på olika substanser och om olika 

riskfaktorer styr vilken substans som missbrukas. Även om modeller som ”The 

Common Risk Model” (Clark, 2004) pekar på tydliga likheter oavsett typ av 

missbruk, kan man inte anta att allt substansmissbruk har samma etiologi utan att 

kontrollera det. Många studier har utgått från definitionerna av missbruk och 

beroende enligt DSM (American Psychiatric Association, 1994) och dessa 

definitioner är mycket lika för alla substanser. I den kommande DSM-V har en viss 

differentiering skett, varför forskning på olika substanser sannolikt kommer bli lättare 

att genomföra. 
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