
 

Sociologiska Institutionen 

Magisteruppsats i sociologi, 15 h.p. 

Ht 2011 

Handledare: Johan Fritzell 

 

 

Skolsegregation  
– ett rumsligt uttryck 
för ojämlikhet i hälsa?  
 
Skolans betydelse för ungas 
hälsorelaterade beteenden.  
Gabriella Olsson



 

 

Sammanfattning 

Trots att forskning kring sociala bestämningsfaktorer för hälsa och hälsoojämlikhet allt 

mer har kommit att intressera sig för platsens eller omgivningens betydelse för hälsan så 

är kunskapen om hur förhållandena i skolan påverkar ungas hälsa och de hälsorelaterade 

vanor de formar fortfarande tämligen begränsad. Denna studie syftar till att med hjälp 

av flernivåanalys och utifrån social desorganisationsteori studera betydelsen av 

förhållanden i skolan, som här skall förstås som skolans socio-demografiska 

sammansättning och dess lärarstruktur, för individers bruk av alkohol, narkotika och 

tobak. För detta ändamål har data från Stockholmsenkäten 2004 använts. Det aktuella 

materialet består av 9629 elever i åk 9, fördelade på 132 skolor. Till detta material har 

skolkontextuellinformation från Skolverkets databaser (SIRIS) länkats. Utifrån de 

erhållna resultaten kan konstateras att (1) benägenheten att bruka alkohol, narkotika 

eller tobak tycks variera mellan skolor, även efter det att individkarakteristika tagits 

hänsyn till. (2) Bland utfallen erhålls de tydligaste effekterna för alkoholkonsumtion 

medan, bland de kontextuella variablerna, erhålls de tydligaste effekterna för skolans 

socio-demografiska egenskaper, och då främst föräldrars sammanvägda utbildningsnivå 

och andel med utländsk bakgrund. (3) Riktningen på sambanden i flera fall inte är de 

teoretiskt förväntade. Sammantaget tycks det således som om det finns en skoleffekt på 

alkohol, tobak och narkotika bruk. Ytterligare studier behövs dock för att klargöra inte 

bara vad det är i skolmiljön som genererar sådana effekter utan också hur samt för att 

finna teoretiskt hållbara förklaringar till dessa. 
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1. Inledning  
Forskning kring sociala bestämningsfaktorer för hälsa och hälsoojämlikhet har allt mer 

kommit att intressera sig för platsens eller omgivningens betydelse för hälsan. Ett vanligt 

antagande inom detta fält är att omgivningen påverkar individer på olika sätt i olika stadier av 

livscykeln. Studier visar till exempel att medan familjeförhållanden spelar en stor roll i barns 

tidiga socialisering, så är influenser av skolan, kamrater och ungdomskulturen mer 

betydelsefull i ungdomsåren (West, 1997). En hel del av våra levnadsvanor och vår livsstil 

formas just under skolåren. I förhållande till sådana vanor med betydelse för hälsan har 

påtagliga socioekonomiska skillnader kunnat konstateras bland unga (Fritzell & Östberg, 

2003). Skillnader som i sin förlängning sannolikt bidrar till sociala skillnader i hälsa bland 

vuxna. Att närmare förstå vad som formar ungas hälsorelaterade vanor torde således vara av 

yttersta vikt för att öka såväl välbefinnandet hos unga men också för att, på längre sikt, stävja 

skillnader i ohälsa hos befolkningen i stort.  

Skolan är en betydelsefull socialisationsmiljö där barn och unga spenderar merparten av sin 

vardag. Under de senaste decennierna har stora förändringar skett inom skolväsendet. Det har 

till en del handlat om strukturella förändringar. Nya former av styrning och kontroll av 

skolans verksamhet, kraftiga besparingar, ökade krav på föräldra- och elevinflytande, ökad 

konkurrens mellan skolor samt större möjligheter att välja skola är några sådana förändringar 

(SOU 2000:39; SOU 2001:79). Dessutom har det skett kompositionella förändringar vilka 

kommit att innebära att elever med olika socioekonomisk bakgrund, etnicitet och/eller 

ambitionsnivå i allt högre grad går i skilda skolor (Gustafsson, 2006). Det har föreslagits att 

dessa förändringar av skolan och skolsystemet sammantaget kan ha inneburit att den svenska 

skolans tradition och målsättning att ge alla lika möjligheter motverkats och att istället 

skillnader mellan skolor ökat i en rad avseenden (SOU 2000:39).   

De beskrivna förändringarna i skolväsendet har väckt ett nytt intresse för att studera 

betydelsen av förhållanden i skolan. Samtidigt har metodologiska framsteg som gjort det 

möjligt att statistiskt separera effekter knutna till egenskaper hos individen från effekter av 

omgivningen generellt stärkt intresset för att studera relationen mellan människan och hennes 

omgivning. Trots det är kunskapen om hur förhållandena i skolan påverkar ungas hälsa och de 

hälsorelaterade vanor de formar fortfarande tämligen begränsad. Det faktum att barn och unga 
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spenderar en stor del av sin tid i skolan gör det dock rimligt att anta att skolan och dess miljö 

är av betydelse för de beteenden, attityder och intressen som de utvecklar.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Den inledande ambitionen med denna studie är att med flernivåanalys studera vilka skillnader 

som finns mellan skolor i Stockholm beträffande niondeklasselevers hälsorelaterade vanor 

(nyttjande av tobak, alkohol och narkotika) samt att studera om det går att påvisa sådana 

skillnader mellan skolor också när hänsyn tagits till en rad familj- och individegenskaper. Jag 

kommer därefter att söka identifiera egenskaper i skolmiljön som kan bidra till/förklara 

sådana skillnader. Två typer av skolegenskaper kommer då att stå i fokus, dels socio-

demografiska egenskaper avsedda att mäta skolsegregation och dels egenskaper avsedda att 

fånga skolans lärarstruktur. Med detta som studiens syfte så har följande frågeställningar 

formulerats:  

• Finns det skillnader mellan skolor beträffande skolelevers tobak, alkohol och 

narkotika bruk?   

• Vilken betydelse har en skolas socio-demografiska egenskaper för skillnaden mellan 

skolor beträffande elevers nyttjande av tobak, alkohol och narkotika?   

• Vilken betydelse har skolans lärarstrukturella egenskaper för skillnaden mellan skolor 

beträffande elevers nyttjande av tobak, alkohol och narkotika?  

• Kvarstår kontextuella skillnader mellan skolor även efter det att individegenskaper 

beaktats? 

1.2 Avgränsningar 
Denna studie syftar ytterst till att blottlägga kontextuella effekter av skolan/skolmiljön på 

ungas hälsorelaterade vanor. Enligt ordböcker betyder kontext sammanhang. Hur kontexter 

bör avgränsas för att utgöra adekvata och analytiskt motiverade sammanhang är en pågående 

diskussion (se t ex Strömblad, 2003). En möjlighet är att betrakta kontext som ett fysiskt 

avgränsat område. Skolan, denna studies centrala arena, utgör ett exempel på ett sådant fysiskt 

avgränsat område. Andra exempel på sådana områden kan vara grannskap, kommuner eller 

län. Strömblad (2003) liknar sådana kontexter vid kinesiska askar och beskriver hur kontexter 

liksom sådana är placerade i varandra. En individ kan till exempel samtidigt sägas befinna sig 

i ett land, en kommun, ett bostadsområde, en skola och en skolklass. Det är således inte 
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självklart ens hur fysiska kontexter ska avgränsas omfångsmässigt. Skolsegregation, denna 

studies fokus, är till exempel ofta en konsekvens av boendesegregationen, men inte enbart, det 

finns en dynamisk relation mellan de två. Barn går ofta i skolan nära hemmet, men skolans 

kvalitet är i sin tur en viktig aspekt när familjen väljer bostadsområde (Gustafson, 2006). 

I denna studie analyserar jag inte betydelsen av närområdet eller jämför betydelsen av skolan 

respektive närområdet, trots att det är rimligt att tänka sig att processer i närområdet och 

skolan inte är oberoende av varandra (Brännström, 2008; Gustafson, 2006; Kauppinen, 2008). 

Studier som har haft ett sådant upplägg, det vill säga som försökt urskilja betydelsen av 

boende- respektive skolmiljö, visar emellertid att elevsammansättningen i skolan är mer 

betydelsefull för utfallet än befolkningssammansättningen i elevernas bostadsområden 

(Brännström, 2008; Ennett et al., 1997; Kauppinen, 2008). Det förefaller också rimligt att 

tänka sig att skolan, som den viktiga sociala arena den utgör hos unga, är av central betydelse 

för de normer, beteenden och attityder som unga formar kring nyttjandet av tobak, alkohol 

och narkotika. Således torde det vara både empiriskt och teoretiskt meningsfullt studera även 

enbart det avgränsade kontext som skolan utgör.  
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Bakgrund 
Detta inledande avsnitt är tänkt att ge en översiktlig inblick i hur situationen i Sverige ser ut 

inom för studien relevanta områden. Avsnittet inleds med en kortfattad beskrivning av de 

omfattande förändringar som det svenska skolväsendet genomgått under de senaste 

decennierna och av begreppet skolsegregation. Därefter följer en beskrivning av begreppet 

hälsorelaterade beteenden/vanor och en kort redogörelse för förekomsten av tobak, alkohol 

och narkotika bruk bland unga i Sverige.  

2.1 Förändringar av den svenska skolan  
Fram till 1990-talets början var den svenska skolan en statlig och till stor del centralstyrd 

skola. År 1990 började ansvaret för skolan att överföras till kommunerna (SOU 2000:39, 

SOU 2001:79). Decentraliseringen av ansvaret för skolans ekonomi och verksamhet har gett 

utrymme för en variation mellan landets kommuner. Dessa kan efter decentraliseringen välja i 

vilken utsträckning de vill prioritera skolan ekonomiskt, vilken personalpolitik de ska föra 

och vilka lösningar på organisatoriska och pedagogiska problem de ska välja. Ytterligare 

konsekvenser av decentraliseringen är att utbildning kan genomföras av olika huvudmän samt 

att föräldrar och elever har möjlighet att välja skola, det vill säga kommuner är (sedan 1992) 

skyldiga att inom ramen för tillgängliga platser tillgodose föräldrars önskemål om skola för 

barnen (Gustafsson, 2006; SOU, 2000:39, SOU 2001:79).  

2.1.1 Skolsegregation 

Studier tyder på att segregationen i den svenska skolan ökat under 1990-talet och i början av 

2000-talet, särskilt i storstäderna. Den ökade boendesegregationen tillsammans med den 

ökade förekomsten av individuella skolval har beskrivits som bidragande orsaker till denna 

ökning (Gustafsson, 2006; Skolverket, 2003). I litteraturen skiljer man på tre typer av 

skolsegregation - etnisk, socioekonomisk och prestationsmässig skolsegregation (Gustafsson, 

2006). Etnisk segregation innebär en rumslig åtskillnad mellan elever som tillhör olika 

kulturer, folkgrupper och religioner. Socioekonomisk segregation innebär en åtskillnad 

mellan elever vars föräldrar tillhör olika social-, inkomst-, eller yrkesgrupper. Slutligen, en 

prestationsmässig segregation innebär en åtskillnad mellan hög och låg presterande elever, det 



 

 5 

vill säga en situation där hög presterande elever lockas till vissa skolor medan elever som 

presterar på en lägre nivå lockas till/blir kvar i andra skolor (Skolverket, 2003).  

Främst är det segregationen utifrån elever med utländsk bakgrund som ökat i den svenska 

skolan. Den etniska- samt den socioekonomiska segregationen är störst i storstads- och 

förortskommuner, medan den prestationsmässiga segregationen uppvisar, förutom 

storstadsförekomsten, en mer splittrad bild (Gustafsson, 2006; Skolverket, 2003).  

2.2 Hälsorelaterade vanor  
Hälsorelaterade vanor är ett samlingsbegrepp för de beteenden som påverkar, eller antas 

påverka, vår hälsa såväl positivt som negativt (Danielson, 2006). Ofta formas sådana vanor 

redan under ungdomsåren och kan således komma att ha en stor betydelse för hälsostatusen på 

lång sikt. Hälsorelaterade vanor tar inte form i ett vakuum utan är influerade av de 

sociokulturella omständigheter som omger individen. Ofta utgör sådana vanor en markör för 

samhörighet med en viss grupp och får som sådan också en viktig identitetsskapande innebörd 

(Socialstyrelsen, 2009). I denna studie står tre sådana vanor i fokus – rökning, 

alkoholkonsumtion och narkotikabruk.  

2.2.1 Rökning, alkohol och- narkotikabruk hos unga i Sverige 

Andelen unga i Sverige som röker dagligen har under de senaste decennierna minskat. Det är 

fler flickor än pojkar som röker och så har mönstret sett ut sedan början av 1980-talet. År 

2006 rökte 11 procent av flickorna i åk 9 mot fem procent av pojkarna. De flesta som börjar 

röka gör det innan 20 års ålder, men de negativa effekterna kommer vanligtvis först i äldre 

medelåldern eller ännu senare (Socialstyrelsen, 2009; Stockholm Stad, 2008).  

Beträffande alkoholkonsumtionen hos elever i åk 9 så har den, efter att ha ökat sedan andra 

halvan av 1990-talet, under senare år minskat igen. Den högsta nivån uppnåddes år 2005 för 

flickor och år 2000 bland pojkar. Den självskattade konsumtionen var då 3.2 liter/år för 

flickor respektive 5.3 liter/år hos pojkarna. Sedan 70-talet har det blivit vanligare att inte 

dricka någon alkohol alls. År 2007 rapporterade 28 procent av flickorna respektive 34 procent 

av pojkarna att de inte dricker alkohol överhuvudtaget (Socialstyrelsen, 2009).  

Under 1990-talet blev det, efter en nedgång under 1980-talet, vanligare igen bland unga att ha 

använt narkotika. Denna ökning nådde sin kulmen 2001 då andelen niondeklassare som 

använt narkotika någon gång uppgick till 10 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna i 
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landet. År 2007 var motsvarande siffror fem procent av flickorna och sex procent av pojkarna 

(Socialstyrelsen, 2009).  
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3. Teori och tidigare forskning 
Den kontextuella analysen utgör denna studies analytiska perspektiv. Snarare än en teori utgör 

denna den förklaringsansats som studien tar avstamp från, det vill säga det sätt att tänka kring 

relationen mellan individen och dennes omgivning som präglat denna studie. Syftet med en 

kontextuell analys är att ta reda på hur och i vilken grad omgivningen påverkar individers 

förhållningssätt och handlingsmönster (Diez Roux, 2002; Snijders & Bosker, 1999). 

Angreppssättet har presenterats som ett svar på den eviga frågan huruvida 

samhällsvetenskapliga förklaringar ska baseras på aktörer eller strukturer (Strömblad, 2001). 

Enkelt uttryckt är tanken bakom den kontextuella analysen att förena dessa perspektiv. Den 

grundläggande frågan är vad skillnader på makronivå betyder på mikronivå, det vill säga hur 

egenskaper hos gruppen/omgivningen påverkar individuella utfall (Diez Roux, 2002; 

Strömblad, 2003). Aktörer med skilda förutsättningar antas handla inte enbart utefter de egna 

individuella förutsättningarna utan deras handlingar antas också bli påverkade av omgivande 

strukturer (Strömblad, 2001). Eftersom ansatsen har mer formen av en modell än en teori 

kräver den att innehåll från andra teorier infogas, några sådana med relevans för studien 

kommer att redogöras för i detta avsnitt.  

3.1 Teorier i allmänhet och social 
desorganisationsteori i synnerhet   
Frågan om hur den kausala kedjan mellan egenskaper på kontextuell nivå och utfall på 

individnivå ser ut har länge varit negligerad inom forskningen. Kontextuella effekter har 

istället många gånger betraktats som en restkategori, som den oreda av ospecificerade 

influenser som kvarstår efter det att alla tänkbara individkarakteristika kontrollerats för 

(Macintyre & Ellaway, 2003). För att bringa ordning i oredan så har teorier från en mängd 

olika discipliner applicerats. Med risk för att förenkla så skulle dessa för överskådlighetens 

skull kunna, efter Kölegård et al (Kölegård Stjärne, Fritzell, Brännström, Estrada & Nilsson, 

2007), grupperas i (a) teorier som ser de kontextuella effekterna som sprungna ur 

mellanmänskliga relationer (b) teorier som betonar betydelsen av omgivningen fysiska eller 

institutionella kvalitet och (c) teorier där den centrala mekanismen utgörs av andra personers 

uppfattning om området eller kanske skolan i fråga. I den första gruppen teorier fokuseras hur 
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individer påverkas av signifikanta andra i omgivningen till att till exempel agera på ett visst 

sätt eller anamma vissa beteenden eller vanor. Smitto- epidemimodeller (Crane, 1991), teorier 

om kollektiv socialisation (Wilson, 1996), collective efficacy (Sampson & Groves, 1989) 

samt teorin om relativ deprivation (Runciman, 1966) utgör exempel på sådana teorier. I den 

andra gruppen teorier är det faktorer som kvalitet och omfattning av den offentliga/privata 

servicen som lyfts fram. Med en sådan ansats betonas till exempel sådant som tillgång och 

kvalitet på skolor och hälsovård eller kanske tillgång till grönområden och/eller plaster för 

fysisk aktivitet. Inom denna ansats ryms också sådana teorier som betonar 

markanvändningens betydelse för individers möjligheter till social interaktion, det vill säga 

hur till exempel lokaliseringen av skolor och kollektivtrafik kan främja eller motverka 

interaktion mellan människor eller kanske grupper av människor (Kölegård et al., 2007; 

Sampson et al., 2002). I den tredje gruppen av teorier som här urskiljs fokuseras betydelsen av 

andra personers uppfattning om till exempel området eller skolan i fråga. Genom att peka på 

betydelsen av negativa uppfattningar om till exempel skolor och eller bostadsområden hos 

befolkningen i stort så flyttas fokus till de exkluderande eller marginaliserande krafter som 

verkar utanför berörda områden/skolor (Kölegård et al., 2007). Till denna grupp av teorier kan 

förklaringar som bygger på stigmatiseringsprocesser (Goffman, 1963) inkluderas.  

Det är rimligt att tänka sig att alla de nämnda grupperna av teorier, vilka ska betraktas som i 

hög grad överlappande, är relevanta för att belysa denna studies frågeställning. Det teoretiska 

avstampet sker dock från social desorganisationsteori (Shaw & McKay, 1942), som kanske i 

någon bemärkelse kan betraktas som en föregångare till övriga nämnda teorier. Social 

desorganisationsteori betonade redan tidigt omgivningens strukturella faktorer och sådana 

faktorers betydelse för variationer i utfall mellan närområden, skolor etcetera. Främst har 

teorin använts som utgångspunkt i studier av grannskapseffekter och som förklaring till 

skillnader i brottslighet mellan närområden (Sampson & Groves, 1989). Teorin beskriver hur 

strukturella faktorer, som till exempel låg ekonomisk status, etnisk heterogenitet och hög 

mobilitet i ett område, minskar den kollektiva sociala kontrollen och områdens sociala 

organisation. Det grundläggandet antagandet är att avsaknad av mekanismer för kollektiv 

social kontroll leder till den ökning i kriminalitet eller andra riskbeteenden som går att påvisa 

i dessa områden. En viktig mekanism antas vara förekomsten och utbredningen av formella 

såväl som informella sociala nätverk. Teorin antar att strukturella faktorer kan underlätta 

respektive hindra uppkomsten av sociala nätverk som övervakar att gemensamma normer och 

värderingar efterlevs (Shaw & McKay, 1942; Sundlöf, 2008).  
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Teorin om social desorganisation har kritiserats för att den inte klargör vilka de verksamma 

mekanismerna är, eller kanske mer korrekt, att den inte har tagit ett steg vidare och studerat de 

faktorer som antas mediera förhållandet mellan egenskaper på strukturell nivå och olika utfall 

(Sampson & Groves, 1989). De tidigare nämnda grupperna av teorier kan i den bemärkelsen 

sägas bättre än social desorganisationsteori fånga just sådana mellanliggande faktorer, 

däremot saknar kanske dessa istället många gånger utvecklade tankegångar kring hur den 

inledande variationen uppkommit och betydelsen av faktorer på makronivå.  

3.2 Tidigare studier: kontextuella effekter på 
hälsorelaterade vanor 
Den forskning som bedrivits kring omgivningens betydelse för alkohol, narkotika och 

tobaksbruk har, från att främst ha fokuserat familjen och kamratgruppens betydelse, utvidgat 

sitt intresseområde till att också inkludera betydelsen av andra sfärer som till exempel 

närområdet och skolan (se t ex Botticello, 2009; Ennett et al., 1997; Wen, Van Duker & 

Olson, 2009; Wilcox, 2003). Trots det är förekomsten av studier som tittar på effekter av 

skolans verksamhet och karaktär på ungas hälsorelaterade beteenden fortfarande begränsad, i 

synnerhet gäller det publicerade studier på svenska förhållanden. Mycket av den forskning 

som bedrivits kring skolkontextuella effekter har istället i huvudsak fokuserat 

utbildningsutfall av olika slag. Inom detta fält återfinns till exempel flertalet studier om så 

kallade framgångsrika skolor (effective schools), det vill säga skolor som kännetecknas av 

faktorer som ett tydligt pedagogiskt ledarskap, högt ställda krav och regelbunden återkoppling 

beträffande prestationer. Utan att här ingående redogöra för denna forskning så kan dock 

konstateras att den i huvudsak ger stöd åt tesen att skolors olika karaktär spelar en viktig roll 

för enskilda individers utfall (se t ex Grosin, 2004; SOU 2006:77).  

Vidare kan konstateras att av det från början relativt begränsade antal studier som tittat på 

skolans betydelse så är det endast ett fåtal som använt sig av flernivåanalys (Sellstrom & 

Bremberg, 2006). Mot bakgrund av att sorteringen av individer till skolor inte sker slumpartat 

utan är påverkad av etniska, socioekonomiska och prestationsbaserade segregationsprocesser 

blir detta problematiskt då skillnader mellan skolor istället kan komma att avspegla skilda 

bakgrundsförhållanden bland elever, snarare än kontextuella effekter av skolmiljön. När 

skillnader mellan kontexter på ett sådant sätt kan härledas till karakteristika hos de individer 

som utgör gruppen så har vi att göra med en kompositionell snarare än en kontextuell effekt 

(Diez Roux, 2002). Om vi däremot med hjälp av statistiska flernivåtekniker finner att 
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omgivningen eller skolan har en betydelse även då vi konstanthåller för individförhållandena 

så kan vi tala om kontextuella effekter (för en vidare diskussion se Diez Roux, 2002; 

Kölegård Stjärne, et al., 2007; Macintyre & Ellaway, 2003). En sammanställning av studier 

som använt sig av flernivåanalys tyder dock på att skolegenskaper har, i förhållande till såväl 

hälsorelaterade vanor som andra typer av utfall, en effekt som går utöver elevers enskilda 

bakgrundsförhållanden (Sellstrom & Bremberg, 2006). I förhållande till elevers tobaks- och 

alkoholkonsumtion står faktorer på individnivå, som förväntat, för den övervägande delen av 

den totala variationen. De ingående studierna tyder dock på att mellan 9 och 12 procent av 

variationen, vilket är att betrakta som mycket vid den här typen av studier, ändock kan 

tillskrivas skillnader mellan skolor. Denna siffra tenderar dessutom att vara högre i 

förhållande till just hälsorelaterade vanor än till exempel andra typer av problembeteenden 

och välmående (Sellstrom & Bremberg, 2006).  

Resultaten från tidiga studier är dock inte entydiga beträffande vilka effekter man kan 

förvänta sig av omgivningen på ungas alkohol-, tobaks- och drogvanor (Botticello, 2009; 

Wilcox, 2003). Dels så skiljer sig resultaten i vissa fall från vad som hade kunnat förväntas 

utifrån teori där ju resurssvaga miljöer eller miljöer präglade av en hög koncentration etniska 

minoriteter allt som oftast förknippas med en ökad förekomst av olika typer av riskbeteenden 

(Shaw & McKay, 1942). Dessutom så tycks riktningen på effekter skilja sig åt beroende på 

vilket riskbeteende man studerar. Förekomsten av utagerande beteenden hos unga tenderar till 

exempel att vara större i socioekonomiskt mer belastade områden/miljöer än i mer resursrika 

(Sampson, Raudenbush & Earls, 1997), medan nyttjande av alkohol och tobak i flera studier 

uppvisat ett omvänt förhållande, det vill säga att alkoholkonsumtionen är lägre och att unga 

röker i lägre grad i socioekonomiskt mer belastade och/eller etniskt heterogena 

områden/miljöer än i mer välbärgade sådana (Botticello, 2009; Ennett, et al., 1997; Wen, et 

al., 2009). Att bilden är så splittrad har förklarats som en effekt av att processerna bakom 

olika typer riskbeteenden skiljer sig åt. Alkohol- och tobakskonsumtion är i någon bemärkelse 

mindre tabubelagda beteenden än till exempel droganvändning och brottslighet. Att okritiskt 

applicera samma typer av förklaringar kan därmed bli missledande. Teorier som ligger till 

grund för förklaringar om avvikande beteenden blir kanske mindre relevanta i förhållande till 

”mildare” riskbeteenden där istället tankegångar som bygger på betydelsen av andra typer av 

sociala processer, som till exempel identitet, kamratstatus, stress, skulle vara av större 

relevans (Botticello, 2009). Resultaten från tidigare studier är dock motstridiga och att dra en 

sådan slutsats vore förhastat. Botticello (2009) uppvisar till exempel också resultat som, mer i 
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linje med vad social desorganisationsteori föreslår, tyder på att risken för hög 

alkoholkonsumtion är lägre i skolor med hög social sammanhållning, men å andra sidan tycks 

det som om risken för måttligt drickande (i jämförelse med inget drickande) är större i skolor 

där den sociala sammanhållningen betraktas som hög.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att trots att bilden är långt ifrån entydig så är det alltjämt 

rimligt att, utifrån tidigare empiriska fynd, förvänta sig en viss variation mellan skolor 

beträffande alkohol-, tobaks- och drogkonsumtion. Vilka effekter som vi bör förvänta oss av 

skolors strukturella egenskaper och riktningen på dessa är dock svårare att förutse utifrån 

dagens kunskapsläge. Särskilt gäller det för svenska förhållanden där inga publicerade studier 

har återfunnits. Tidigare forskningen har inte heller särskilt frekvent uppmärksammat 

betydelsen av skolors verksamhet som ekonomiska resurser, arbetssätt, lärartäthet etcetera. 

Utifrån resultatet från den forskning som bedrivits kring skolors sociala klimat och elevers 

psykosociala arbetsmiljö (Gillander Gådin, 2003; Modin & Östberg, 2007) samt från 

forskning kring betydelsen av informell social kontroll (Sampson, Morenoff & Earls, 1999) så 

förefaller det dock rimligt att anta att faktorer knutna till skolors verksamhet, genom att till 

exempel öka eller minska de upplevda kraven, tilliten och det sociala stödet eller reglera så att 

eftersträvansvärda normer efterlevs, bör vara av betydelse också för benägenheten att bruka 

alkohol, tobak eller droger.  
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4. Metod och Data 
I följande metodavsnitt beskrivs det datamaterial som använts, de variabler som ingår samt de 

analyser som har genomförts. 

4.1 Data 
I denna studie har data från Stockholmsenkäten 2004 använts. Stockholmsenkäten är en 

totalundersökning som utförs på uppdrag av socialtjänst-och utbildningsförvaltningen i 

Stockholms stad. I undersökningen som genomförs vartannat år deltar alla elever som går i åk 

9 och alla elever som går i gymnasiets åk 2 i någon av stadens skolor. För kommunala skolor 

är det obligatoriskt att delta medan deltagandet är frivilligt för friskolor. Undersökningen har 

också genomförs i åtta av Stockholms kranskommuner – Botkyrka, Danderyd, Ekerö, 

Haninge, Huddinge, Södertälje, Solna och Sundbyberg. Enkäten har vid varje 

undersökningstillfälle besvarats av ca 10 000 elever. Från starten behandlade enkäten främst 

frågor om alkohol och drogvanor men den har utvecklats efterhand till att också inkludera 

frågor om kriminalitet, psykosomatiska besvär, utsatthet för brott, anknytning till skolan samt 

bostadsområdets sociala kontroll (Stockholm Stad, 2008). 

Två typer av bortfall förekommer. Den första typen, externt bortfall, innebär att elever som 

borde varit med i undersökningen inte är det av olika anledningar. Det externa bortfallet i 

2004 års insamling uppgår till 20 procent (FoU 2005:8). Ett mindre antal enkäter (140 

stycken) har också uteslutits (av Stockholm Stads Utrednings- och Statistikkontor) efter som 

de har bedömts inte vara seriöst ifyllda. Den andra typen av bortfall, internt bortfall, innebär 

att enskilda frågor har lämnats obesvarade av den svarande. För merparten av enkätens frågor 

är detta under fyra procent och här därför bedömts vara av marginell betydelse för 

undersökningens resultat (FoU 2005:8).  

Totalt består det aktuella materialet av 9629 elever i åk 9 varav 4694 flickor (48.7 %) och 

4935 pojkar (51.2%). Dessa är fördelade på 132 skolor. Till detta material har information 

från Skolverkets databaser (SIRIS) om t.ex. lärartäthet, andel behöriga lärare, andel elever 

med utländsk bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå länkats. Denna information utgör en del 

av den statistik som Skolverket samlar in från kommuner och skolor inom ramen för det 

nationella uppföljningssystemet. Det praktiska arbetet - att skicka underlag till statistiken - 
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sköts i de flesta fall av respektive skola. De lämnade uppgifterna kvalitetsgranskas av 

Statistiska Centralbyrån som sköter insamlingarna.  

4.1.1 Problem med datamaterialet 

I denna studie har vi haft tillgång till för ändamålet utomordentligt rikt datamaterial. Det 

innehåller information på såväl individ- som skolnivå vilket har gjort det möjligt att 

genomföra spännande flernivåanalyser. Även i ett sådant material finns det emellertid och 

naturligtvis brister. En uppenbar sådan brist är att materialet är av tvärsnittskaraktär. Detta 

innebär att vi kan visa samband mellan variabler men vi kan inte påvisa eller dra några 

slutsatser om kausalitet. Utöver detta kan konstateras att hur rikt materialet än är så har det 

samlats in med ett annat syfte än den föreliggande studiens, det vill säga studien är baserad på 

redan insamlat material. Den mest uppenbara nackdelen med detta är att studiens 

frågeställningar, de analytiska modellernas utseende etcetera riskerar att till viss del begränsas 

av datamaterialets form och karaktär. Det kan således finnas till exempel teoretiskt tänkbara 

variabler som inte ingår i modellerna eftersom dessa inte finns att tillgå i materialet ifråga.  

En annan viktig reservation, som tangerar den tidigare bortfallsdiksussionen, är att bland de 

elever som av olika skäl var frånvarande från skolan den ordinarie datainsamlingsdagen finns 

elever som skolkat liksom elever som hoppat av skolan. Mycket talar för att det är den grupp 

elever som är mer normbrytande än genomsnittet, vilket är viktigt att beakta eftersom det kan 

ha en inverkan på studiens resultat. (FoU 2005:8).  

Det är vidare viktigt att notera att materialet bygger på självrapporterade uppgifter. Även om 

svar som bedömts osannolika har rensats bort av USK (Stockholmsstads utrednings- och 

statistikkontoret) så finns det risk att detta kan ha influerat studien på så sätt att både 

överrapportering och underrapportering av bruk kan förekomma. Tillförlitligheten till 

uppgifterna kan således ifrågasättas. Viktigt i detta sammanhang är att erinra sig att 

rapporterade uppgifter om riskbeteenden inte med nödvändighet är detsamma som det 

faktiska riskbeteendet. Generellt kan konstateras att oavsett insamlingsmetod så är det svårt 

att, när det gäller insamling om uppgifter av olika former av riskbeteenden, nå helt 

tillförlitliga resultat. Den vanliga bedömningen bland forskare är dock att tillförlitligheten i 

enkätundersökningar är god. Bland annat visar forskning att det finns hög överensstämmelse 

mellan självdeklarerade data från enkäter och uppgifter från andra källor om samma individ, 

exempelvis lärare, föräldrar och kriminalregister (FoU 2005:8). 
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Slutligen är det värt att också fundera över studiens generaliserbarhet. Materialet är baserat på 

elever i årskurs 9 i någon av Stockholms stads alla skolor samt några kranskommuner. Detta 

innebär att vi inte självklart kan hävda att studiens resultat är giltigt också för till exempel 

äldre ungdomar eller för skolor på landsbygen eller i småstäder. Däremot torde resultaten vara 

i hög grad generaliserbara inte bara till elever i årkurs nio i Stockholm utan också till stadens 

kranskommuner och troligtvis, även om en viss försiktighet bör beaktas, också till elever i 

årskurs nio i någon av landets övriga storstäder.  

4.2 Operationaliseringar 
I detta avsnitt beskrivs operationaliseringarna av de begrepp som förekommer i studien.  

4.2.1 Beroende variabler - hälsorelaterade beteenden 

Tre olika utfallsvariabler har skapats för ändamålet, en som mäter alkoholkonsumtion, en 

annan rökning och en tredje som mäter narkotikabruk. Gemensamt för dessa variabler är att 

de har dikotomiserats på så sätt att referenskategorin motsvarar vad som bedömts vara låg 

konsumtion. En detaljerad beskrivning av hur operationaliseringen av utfallen har gått till går 

att finna i tabell 4.1.  
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Tabell 4.1 Operationalisering av utfallsvariabler 

Variabel Låg konsumtion Hög konsumtion 

Alkoholkonsumtion 

Hur ofta dricker du vid ett och samma 

tillfälle alkohol motsvarande 18 cl 

sprit, eller en hel flaska vin eller fyra 

stora flaskor cider/öl? 

 

Dricker inte alkohol; 

Aldrig; Ytterst sällan; 

Någon gång per år 

 

 

Någon gång i månaden; Ett 

par gånger i månaden; 

Någon gång i veckan 

 

N (%) 7421 (78.4) 2045 (21.6) 

Narkotikabruk   

Har du någon gång använt narkotika? Nej Ja 

N (%) 8665 (90.5) 907 (9.5) 

Rökning   

Röker du? Nej, har aldrig rökt; Nej, 

har bara provat hur det 

smakar; Nej, har rökt men 

slutat 

Ja, ibland men ej varje 

dag; Ja, dagligen 

N (%) 7673 (80.2) 1898 (19.8) 

 

4.2.2 Oberoende variabler på skolnivå   

I studien ingår fem oberoende variabler avsedda att mäta skolegenskaper. Tre av variablerna 

beskriver skolans socio-demografiska egenskaper. Dessa variabler kan också sägas motsvara 

de tre dimensioner av skolsegregation, det vill säga etnisk, socioekonomisk och 

prestationsmässig skolsegregation (Gustafsson, 2006), som tidigare har beskrivits. Den första 

av dessa ’Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå’ utgörs av medelvärdet av 

avgångselevernas föräldrars utbildningsnivå (inklusive adoptivföräldrar). Förälderns 

utbildning har angetts på en skala från ett till tre. Värde ett motsvarar genomgången 

folkskola/grundskola, värde två motsvarar gymnasial utbildning om högst tre år medan värde 

tre indikerar att personen genomgått fjärde året på gymnasiets tekniska linje eller erhållit 

minst 20 högskolepoäng. Den genomsnittliga utbildningsnivån har sedan beräknats per elev 

och därefter har ett medelvärde för skolan räknats ut. Med variabeln ’Andel utrikesfödda’ 

avses den andel av eleverna i skolan som är födda utomlands, medan variabeln 

’Genomsnittligt meritvärde på skolan’ avser summan av betygsvärdena för de 16 bästa 
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betygen i elevens slutbetyg. Godkänd motsvarar värde 10, Väl godkänd värde 15 och Mycket 

väl godkänd värde 20. Maximalt kan eleven få 320 poäng i meritvärde. Varje elevs 

medelvärde har sedan använts för att beräkna ett medelvärde för skolan. För att mäta skolans 

lärarstrukturella egenskaper så har variablerna ’Andel lärare per 100 elever’ samt ’Andel 

lärare med pedagogiskutbildning’ använts. I tabell 4.2 återfinns de fem skolkontextuella 

variablerna samt deskriptiva data för dessa  

Tabell 4.2 Deskriptiv data för variabler på skolnivå. 

Variabel Medelvärde Sd avvikelse Min Max 

Skolsegregation 

Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå 

Andel utrikes födda (%) 

Genomsnittligt meritvärde 

 

2.16 

12.10 

210.97 

 

0.28 

11.6 

27.8 

 

1.48 

0.00 

129.00 

 

2.83 

55.00 

293.70 

Lärarstruktur 

Andel lärare per 100 elever 

Andel lärare med pedagogisk utbildning 

 

8.31 

72.4 

 

2.47 

12.85 

 

0.80 

5.00 

 

27.30 

93.00 

 

Inför analyserna så har dessa skolkontextuella variabler genomgående kategoriserats i 

kvartiler. Det faktum att skolor många gånger grupperar sig på samma värden har gjort att 

grupperna inte är exakt lika stora. För information om hur kategorisering av skolor har skett 

samt fördelningen av skolor inom varje sådan kategori se tabell 4.3. 

  



 

 17 

Tabell 4.3 Kategorisering av oberoende variabler på skolnivå. 

Variabel Kvartil ett Kvartil två Kvartil tre Kvartil fyra  

Skolsegregation 

Föräldrars sammanvägda utbildningsnivå 

N (%) 

 

1.48-1.97 

28 (23.5) 

 

1.98-2.13 

27 (22.7) 

 

2.14-2.37 

33 (27.7) 

 

2.38-2.83 

31 (26.1) 

Andel utrikesfödda % 

N (%) 

0-3 

26 (20.6) 

4-8 

42 (33.3) 

9-18 

30 (23.8) 

19-55 

28 (22.2) 

Genomsnittligt meritvärde på skolan 

N (%) 

Lärarstruktur 

Andel lärare per 100 elever 

N (%) 

129.10-194.10 

30 (24.8) 

 

0.80-7.20 

33 (26.4) 

194.40-211.90 

31 (25.6) 

 

7.30-7.80 

29 (23.2) 

212.18-231.10 

29 (24.0) 

 

7.90-9.00 

32 (25.6) 

231.50-293.70 

31 (25.6) 

 

9.10-27.30 

31 (24.80) 

Andel lärare m pedagogisk utbildning % 5-65 66-74 75-81 82-93 

N (%) 30 (23.4) 35 (27.3) 33 (25.8) 30 (23.4) 

 

4.2.3 Oberoende variabler på individnivå   

Fyra variabler har använts för att fånga individkarakteristika. Dels har individens kön 

beaktats. I förhållande till denna variabel utgör pojkar referenskategorin. Variabeln 

’Familjekonstellation’ är konstruerad utifrån en fråga om vilka personer som respondenten 

bor tillsammans med?’. Svarsalternativen är (a) mamma, (b) styvpappa/styvmamma, (c) 

mamma och pappa växelvis, (d) fosterföräldrar, (e) jag bor ensam, (f) pappa, (g) syskon, (h) 

andra släktingar, (i) annan. Respondenten kunde ange ett eller flera av dessa alternativ. De 

individer som svarat att de bor med mamma och pappa utgör referenskategorin och alla övriga 

har kodats ett. För att mäta respondentens ’Socioekonomiska status’ har frågorna ’Vilken 

utbildning har din pappa?’ respektive ’Vilken utbildning har din mamma?’ använts. 

Svarsalternativen är (a) mindre än nio år i skolan, (b) Grundskola, (c) Gymnasium, (d) 

Universitet och högskola, (e) vet inte. Låg utbildning har en mor/far som gått mindre än nio år 

i skolan alternativt endast grundskola bedömts ha. Medellång utbildning har fäder/mödrar 

som gått gymnasiet bedömts ha medan fäder/mödrar som har universitets- eller 

högskoleutbildning har bedömts ha lång utbildning. Respondenter som uppgivet att de inte vet 

vilken utbildning deras far alternativt mor har kodades som bortfall. Fäders respektive 
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mödrars utbildning har sedan slagits samman för att skapa ett mått på föräldrarnas 

sammantagna utbildningsnivå. Den nya variabeln har därefter delats upp i kvartiler. Värden ≤ 

3 betraktas som låg utbildning och utgör måttets referenskategori. I förhållande till denna 

variabel återfinns en förhållandevis stor andel bortfall (29.9%). Detta kan tillskrivas det 

faktum att förutom regelrätt bortfall så inkluderar bortfallet, som tidigare redogjorts för, också 

respondenter som angett att de inte känner till vilken utbildning föräldern har. Dessa individer 

ingår således inte i analyserna. För att fånga ’etnisk bakgrund’ så har individen fått svara på 

hur länge han/hon bott i Sverige. De individer som svarat att de bott i Sverige hela sitt liv 

utgör referenskategorin. Individer som angett att de bott i Sverige 10 år eller mer tillhör 

kategori två, medan individer som angett att de bott i Sverige mindre än 10 år tillhör kategori 

tre. För fördelningar se tabell 4.4.   

     Tabell 4.4.  Individvariabler samt fördelningen för dessa 

  

Variabel N (%) 

Kön  

Pojke 4935 (51.3) 

Flicka 4694 (48.7) 

Familjekonstellation  

Bor med mamma och pappa 5630 (58.5) 

Annat 3960 (41.1) 

Föräldrars utbildning  

Låg 1436 (14.9) 

Medellåg 1461 (15.2) 

Medelhög 1110 (11.5) 

Hög 2744 (28.5) 

Tid i Sverige  

Hela mitt liv 8375 (87.0) 

10 år eller längre 647 (6.7) 

Mindre än 10 år 593 (6.2) 
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4.3 Statistisk metod och analytisk strategi 
Avsikten med denna studie är att urskilja kontextuella faktorers betydelse för ungas 

hälsorelaterade vanor. För att kunna särskilja effekter av individ- och skolkarakteristika 

kommer flernivåanalys utgöra denna studies huvudsakliga metod. Fördelen med 

flernivåanalys är att den till skillnad från traditionella statistiska metoder hanterar hierarkiskt 

strukturerad data och gör det möjligt att statistiskt särskilja effekter och variationer på olika 

nivåer. När man misstänker att observationer är beroende av varandra, som är fallet i denna 

studie, bör flernivåanalys användas eftersom ett centralt antagande vid vanlig 

regressionsanalys är just att det råder oberoende mellan observationer (Goldstein, 2007). 

Eftersom utfallsvariablerna är dikotoma så har logistiska flernivåanalyser genomförts. En 

”two-level random intercept logistic regression model” har applicerats och för att anpassa 

modellerna har 2nd order PQL använts. Denna metod har bedömts vara den mest tillförlitliga 

eftersom den bevisats generera de mest precisa estimaten (Goldstein, 2007; Hox, 2002). 

Analyserna inleds med att prova om det går att finna en statistiskt signifikant variation mellan 

skolor beträffande alkohol, tobaks och narkotikabruk. För att avgöra detta anges inledningsvis 

en så kallad tom modell. En sådan modell innehåller inga oberoende variabler, men tillåter att 

variansen separeras för varje nivå. För modeller med dikotoma utfall är det emellertid inte 

möjligt att, på samma sätt som vid modeller med kontinuerliga utfall, beräkna inom- och 

mellangruppsvariationer. Ett alternativt tillvägagångssätt, som appliceras i denna studie, är då 

att med hjälp av ett Chi-två test, även om detta test är ungefärligt, pröva om variation mellan 

skolor går att säkerställa statiskt. I mer tekniska termer innebär det att en signifikansprövning 

av modellens random intercept sker. Skulle det inte gå att säkerställa att det finns en variation 

mellan skolor så försvagas argumentet för flernivåanalys. I steg två avser jag enligt liknande 

princip signifikansprova variationen på skolnivå efter det att faktorer på individnivå 

inkluderats i modellen (arbetsmodell), det vill säga prova om det går att säkerställa en 

skolvariation mellan skolor även sedan individkarakteristika tagits hänsyn till. Skulle det visa 

sig att den eventuella varians som funnits mellan skolor i den tomma modellen helt försvinner 

vid en sådan prövning så försvagar även det argumentet för fortsatta flernivåanalyser. 

Eftersom det huvudsakliga syftet med studien är att studera varians mellan skolor och i vilken 

grad olika skolegenskaper är associerade med de tre utfallen så kommer fortsatta analyser ske 

endast med de utfall som uppvisar en signifikant skolvariation även efter det att 

individvariabler inkluderats i modellen.   
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Efter de inledande signifikansprövningarna av variansen mellan skolor så är avsikten att i de 

fortsatta analyserna söka identifiera egenskaper i skolmiljön som kan tänkas förklara/bidra till 

sådana skillnader. Sammantaget har fyra modeller specificerats i förhållande till varje 

utfallsmått. I den inledande modellen (Modell 1) provas de ingående oberoende variablernas 

bivariata förhållande med utfallsvariabeln i fråga. Därefter inkluderas de kontextuella 

variablerna successivt i ett par på varandra följande modeller (Modell 2-3), innan, i den 

slutgiltiga modellen (Modell 4), individkarakteristika inkluderas för att avgöra hur detta 

påverkar estimaten på kontextuell nivå.  

I resultatdelen redovisas även hur stor del oförklarad kontextuell varians som de olika 

modellerna förklarar. Med detta avses i denna studie den procentuella förändringen i ‘random 

intercept’s’ varians mellan två modeller. Inledningsvis jämförs den tomma modellens 

oförklarade kontextuella varians med den oförklarade variansen i modell 2. Därefter jämförs 

modell 2 oförklarade kontextuella varians med modell 3 o s v. Den procentuella skillnaden 

mellan de prövade modellerna utgör de i modellen ingående variablernas förklaringsvärde. 
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5. Resultat 
I de inledande analyserna prövas om det går att finna en statistiskt signifikant variation mellan 

skolor beträffande alkohol, tobak och narkotikabruk. Resultaten från dessa analyser redovisas 

i tabell 5.1. Som går att utläsa av tabellen uppvisas i den tomma modellen en varians mellan 

skolor i förhållande till vart och ett av utfallsmåtten. En vidare prövning visar att den tomma 

modellens varians är signifikant i förhållande till samtliga utfall. Det finns med andra ord en 

variation mellan skolor beträffande alkohol, tobaks och narkotikabruk som är värd att studera 

vidare. Likaså uppvisas signifikant varians mellan skolor även för den så kallade 

arbetsmodellen, det vill säga efter det att individkarakteristika har beaktats. Skillnaden i 

konsumtion mellan skolor kvarstår således, eller till och med ökar, när individfaktorer 

inkluderas i modellen.  

Tabell 5.1. Wald test av random intercept  

Utfall Random Intercept 

Varians (sd) 

Chi2 (p) 

Alkohol   

Tom modell 0.238 (0.042) 31.90 (0.000) 

Arbetsmodell 0.254 (0.050) 26.30 (0.000) 

Narkotika   

Tom modell 0.135 (0.038) 12.41 (0.000) 

Arbetsmodell 0.151 (0.051) 8.84 (0.003) 

Tobak   

Tom modell 0.108 (0.025) 18.58 (0.000) 

Arbetsmodell 0.122 (0.033) 14.02 (0.000) 

 

De fortsatta analyserna är fokuserade på att studera variabler på kontextuell nivå som kan 

tänkas vara av betydelse för den uppvisade skillnaden mellan skolor. Resultaten presenteras 

per utfall.  
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5.1 Alkohol 
Resultaten av de bivariata analyserna (tabell 5.2 modell 1) indikerar att alla kontextvariabler 

med undantag från ’andelen pedagogiskt utbildade lärare’ är i olika grad relaterade till 

alkoholkonsumtion i skolan. Alkoholkonsumtionen tenderar att vara högre i skolor ju högre 

föräldrarnas utbildningsnivå är (OR 1.58-2.49)1 och ju högre meritvärde skolan har (OR 1.45-

2.15). Däremot tenderar alkoholkonsumtionen att vara lägre ju högre andel av eleverna som är 

födda utomlands (OR 0.77-0.40). För de lärarstrukturella variablerna är effekterna något 

svagare. En signifikant effekt erhålls dock för lärartäthet där det tycks som att 

alkoholkonsumtionen tenderar att vara lägre i skolor där lärartätheten är högre (OR 0.97-0.46) 

Av variablerna på individnivå uppvisar såväl föräldrars utbildningsnivå, ’familjekonstellation’ 

samt ’tid i Sverige’ en effekt i förhållande till individers alkoholkonsumtion. Individer som 

bor i en annan familjekonstellation än med sin mamma och pappa tenderar ha en högre 

alkoholkonsumtion än individer som uppgett att de bor med sin mamma och pappa (OR 1.65). 

Individer som inte bott hela sitt liv i Sverige tenderar att ha en lägre alkoholkonsumtion än 

individer som bott hela sitt liv i Sverige (OR 0.79-0.58). Likaså tenderar sannolikheten för 

hög alkoholkonsumtion vara lägre ju högre utbildning föräldrarna har (OR 0.91-0.74). Värt att 

notera är att på individnivå så går effekten av ’föräldrars utbildning’ i motsatt riktning mot 

effekten av ’föräldrars sammanlagda utbildningsnivå’ på skolnivå. Således tycks det som att 

på individnivå så tenderar högutbildade föräldrar ha en skyddande effekt, medan på skolnivå 

så tenderar en högre andel föräldrar med hög utbildning öka sannolikheten för att individer 

ska ha hög alkoholkonsumtion. 

I modell 2 har variablerna avsedda att fånga skolans sociodemografiska egenskaper 

analyserats gemensamt. Som går att utläsa av tabellen så kvarstår tendenserna från modell 1, 

även om effekterna är svagare. I förhållande till ’föräldrars sammanvägda utbildningsnivå’ 

erhålls dock fortfarande en tydlig effekt på alkoholkonsumtion i de skolor där föräldrars 

utbildningsnivå är som högst (OR 1.93). Likaså erhålls en fortsatt signifikant effekt av ’andel 

utrikesfödda’. Ju högre andel elever med utländsk bakgrund desto lägre är risken för att elever 

ska ha hög alkoholkonsumtion (OR 0.74-0.57). De tidigare erhållna signifikanta värdena för 

skolans genomsnittliga meritvärde kvarstår dock inte.  

 

                                                      
1 Inom parentes anges de högsta respektive lägsta erhållna oddskvoterna. 
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Tabell 5.2. Oddskvoter för hög alkoholkonsumtion utifrån skolkontextuella faktorer samt demografiska och 
socioekonomiska variabler på individnivå. 
Oberoende variabler Modell 1a (CI) Modell 2b(CI) Modell 3c(CI) Modell 4d(CI) 

Skolsegregation     
Föräldrars utbildningsnivå     
1.48-1.97 Ref Ref Ref Ref 

1.98-2.13 1.58 (1.19-2.10) 1.21 (0.87-1.70) 1.15 (0.82-1.59) 1.13 (0.78-1.65) 

2.14-2.37 1.77 (1.35-2.31) 1.28 (0.89-1.85) 1.22 (0.86-1.74) 1.29 (0.87-1.65) 

2.38-2.83 2.48 (1.90-3.25) 1.93 (1.20-3.08) 1.68 (1.04-2.70) 2.09 (1.24-3.55) 

Andel utrikesfödda      
0-3 % Ref Ref Ref Ref 

4-8 % 0.77 (0.61-0.98) 0.74 (0.59-0.94) 0.75 (0.59-0.94) 0.69 (0.54-0.88) 

9-18 % 0.64 (0.49-0.84) 0.71 (0.55-0.93) 0.81 (0.61-1.06) 0.75 (0.44-1.00) 

19-55 % 0.40 (0.30-0.53) 0.57 (0.40-0.82) 0.66 (0.45-0.95) 0.66 (0.65-1.48) 

Genomsnittligt meritvärde     
129.10-194.10 Ref Ref Ref Ref 

194.40-211.90 1.45 (1.10-1.91) 1.16 (0.85-1.57) 1.24 (0.91-1.66) 1.30 (0.93-1.83) 

212.18-231.10 1.87 (1.41-2.46) 1.23 (0.85-1.80) 1.43 (0.97-2.10) 1.56 (1.02-2.38) 

231.50-293.70 2.15 (1.64-2.82) 1.05 (0.66-1.67) 1.36 (0.84-2.19) 1.29 (0.76-2.19) 

Lärarstruktur     
Andel lärare per 100 elever     
0.80-7.20 Ref  Ref Ref 

7.30-7.80 0.46 (0.35-0.60)  0.99 (0.78-1.26) 1.20 (0.93-1.54) 

7.90-9.00 0.97 (0.76-1.25)  1.08 (0.87-1.37) 1.11 (0.86-1.41) 

9.10-27.30 0.52 (0.40-0.69)  0.80 (0.60-1.07) 0.93 (0.68-1.28) 

Andel lärare med pedagogisk utb     
5-65% Ref  Ref Ref 

66-74% 0.84 (0.69-1.13)  0.84 (0.64-1.09) 0.83 (0.62-1.11) 

75-81% 1.00 (0.75-1.34)  0.78 (0.59-1.01) 0.75 (0.56-1.01) 

82-93% 1.04 (0.77-1.40)  0.78 (0.60-1.01) 0.81 (0.60-1.07) 

Individ egenskaper     
Kön     
Pojke Ref   Ref 

Flicka 1.03 (0.93-1.13)   0.95 (0.84-1.07) 
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Oberoende variabler Modell 1a(CI) Modell 2b(CI) Modell 3c(CI) Modell 4d(CI) 

Föräldrars utbildning     
Låg Ref   Ref 

  0.91 (0.76-1.09)   0.83 (0.68-1.00) 

 0.81 (0.66-0.99)   0.79 (0.64-0.97) 

Hög 0.74 (0.64-0.88)   0.72 (0.60-0.86) 

Familjekonstellation     
Bor med mamma och pappa Ref   Ref 

Annat 1.65 (1.48-1.82)   1.72 (1.51-1.95) 

Tid i Sverige     

Hela mitt liv Ref   Ref 

+ 10 år 0.79 (0.64-0.98)   0.96 (0.72-1.26) 

- 10 år 0.58 (0.44-0.75)   0.55 (0.38-0.80) 

Minskad oförklarad 

kontextuell varians i procent 

 - 47 - 25 - 3.1 

a Bivariata analyser 

b Segregationsvariabler tillsammans 

c Segregations samt lärarvariabler tillsammans 

d Alla variabler tillsammans 

 

Värt att notera är att variablerna i modell 2 ändock sammantaget förklarar 47 procent av den 

tomma modellens oförklarade kontextuella varians (0.238-0.127/0.238). Det faktum att de 

variabler som uppvisar signifikanta värden i den bivariata analysen är högt korrelerade kan 

bidra till att effekterna försvagas. Analyser av korrelationen mellan variablerna (visas inte 

här) avslöjar en stark korrelation mellan framför allt ’föräldrars sammanlagda 

utbildningsnivå’ och ’genomsnittligt meritvärde’ (Pearsons r= 0.85).     

När lärarvariablerna inkluderas i modell 3 så minskar dessa modell 2’s oförklarade 

kontextuella varians med 25 procent (0.127-0.095/0.127). Däremot erhålls inga tydliga 

effekter på skolans alkoholkonsumtion i förhållande till någon av variablerna även om det 

finns en tendens som antyder att risken för hög alkoholkonsumtionen är lägre i skolor med 

högre andel pedagogiskt utbildade lärare. Inkluderandet av variablerna på individnivå (modell 

4) förändrar inte de tidigare erhållna effekterna i modell 2 och 3 nämnvärt och den 

oförklarade kontextuella variansen minskar endast med 3 procent. Det tycks således som om 

det finns en kontextuell effekt på alkoholkonsumtion i förhållande till såväl föräldrars 

sammanvägda utbildningsnivå, andel med utländsk härkomst samt i viss mån också skolans 
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genomsnittliga meritvärde och andelen lärare med pedagogisk utbildning som kvarstår även 

då hänsyn tas till individers egna bakgrundskarakteristika.           

5.2 Narkotika 
I de analyser som utförts för att studera skillnader i narkotikakonsumtion mellan skolor 

uppvisar inga av variablerna på skolnivå signifikanta effekter i de bivariata analyserna (Tabell 

5.3 modell 1). Dock kan konstateras att trenden för ’föräldrars sammanlagda utbildningsnivå’ 

är densamma som vid alkoholkonsumtion, det vill säga oddsen för att ha provat narkotika är 

högre i skolor där föräldrarnas utbildningsnivå är som högst (OR 1.26). I förhållande till 

samtliga variabler på individnivå erhålls däremot signifikant effekter. Det kan utifrån dessa 

estimat konstateras att oddset för att ha provat narkotika är lägre för flickor i jämförelse med 

pojkar (OR 0.86) liksom för individer med högutbildade föräldrar (OR 0.60) i jämförelse med 

individer med lågutbildade föräldrar. Individer som bor i en annan form av 

familjekonstellation än med sin mamma och pappa tenderar att i högre grad ha provat 

narkotika än individer som bor med sin mamma och pappa (OR 2.25). Likaså tenderar 

individer som bott mindre än tio år i Sverige i högre grad ha provat narkotika än de som bott 

här i hela sitt liv (OR 1.48).   

I modell 2 och 3 erhålls fortsatt otydliga effekter i förhållande till i princip samtliga 

skolegenskaper. Den i modell 1 noterade trenden för ’föräldrars sammanvägda 

utbildningsnivå’ stärks dock något och elever i skolor med de högst utbildade föräldrarna 

uppvisar signifikant högre odds för att ha provat narkotika när också skolans meritvärde och 

andel elever med utländsk bakgrund beaktas (OR 1.77). I jämförelse med övriga utfall i 

studien förklarar skolvariablerna en förhållandevis liten del av den oförklarade kontextuella 

variansen. Modell 2 reducerar den tomma modellens oförklarade kontextuella varians med 7.4 

procent medan modell 3 i sin tur endast reducerar 2.4 procent av modell 2’s oförklarade 

kontextuella varians 

När så individvariablerna introduceras i modell 4 förstärks estimaten för ’föräldrars 

sammanvägda utbildningsnivå’ ytterligare och signifikanta estimat erhålls i förhållande till 

skolor där föräldrars sammanlagda utbildningsnivå är hög (OR 1.79) samt som högst (OR 

2.78). De erhållna estimaten i modell 4 antyder vidare att mönstret är detsamma som vid 

alkoholkonsumtion, det vill säga att effekten av föräldrars utbildningsnivå går i olika riktning 

på skol- respektive individnivå.  
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Tabell 5.3. Oddskvoter för att ha provat narkotika utifrån skolkontextuella faktorer samt demografiska och socioekonomiska 

variabler på individnivå. 

Oberoende variabler Modell 1a(CI) Modell 2b(CI) Modell 3c(CI) Modell 4d(CI) 

Skolsegregation     
Föräldrars utbildningsnivå     
1.48-1.97 Ref Ref Ref Ref 

1.98-2.13 1.02 (0.74-1.39) 0.99 (0.67-1.47) 0.97 (0.65-1.45) 1.07 (0.66-1.71) 

2.14-2.37 1.49 (0.85-1.54) 1.33 (0.87-2.02) 1.33 (0.86-2.05) 1.79 (1.09-2.95) 

2.38-2.83 1.26 (0.94-1.70) 1.77 (1.02-3.04) 1.71 (0.94-3.12) 2.78 (1.40-5.53) 

Andel utrikesfödda      
0-3 % Ref Ref Ref Ref 

4-8 % 0.90 (0.69-1.19) 0.84 (0.63-1.12) 0.79 (0.59-1.07) 0.82 (0.59-1.14) 

9-18 % 1.12 (0.84-1.51) 1.18 (0.87-1.61) 1.13 (0.79-1.60) 0.99 (0.67-1.46) 

19-55 % 0.92 (0.68-1.27) 1.06 (0.71-1.59) 0.98 (0.62-1.54) 0.92 (0.54-1.54) 

Genomsnittligt meritvärde     
129.10-194.10 Ref Ref Ref Ref 

194.40-211.90 1.22 (0.91-1.64) 1.13 (0.80-1.62) 1.15 (0.80-1.66) 0.90 (0.59-1.37) 

212.18-231.10 1.11 (0.83-1.50) 0.93 (0.60-1.44) 0.96 (0.60-1.54) 0.72 (0.42-1.24) 

231.50-293.70 1.22 (0.91-1.63) 0.80 (0.47-1.37) 0.87 (0.48-1.57) 0.59 (0.30-1.15) 

Lärarstruktur     
Andel lärare per 100 elever     
0.80-7.20 Ref  Ref Ref 

7.30-7.80 1.05 (0.78-1.40)  0.97 (0.72-1.32) 1.10 (0.79-1.54) 

7.90-9.00 1.10 (0.84-1.45)  1.12 (0.84-1.49) 1.05 (0.76-1.44) 

9.10-27.30 1.00 (0.75-1.35)  1.05 (0.74-1.50) 1.16 (0.77-1.73) 

Andel lärare med pedagogisk utb     
5-65% Ref  Ref Ref 

66-74% 1.08 (0.81-1.45)  1.06 (0.77-1.48) 1.77 (0.80-1.72) 

75-81% 1.03 (0.77-1.37)  0.95 (0.67-1.34) 1.06 (0.73-1.57) 

82-93% 1.05 (0.78-1.41)  0.93 (0.67-1.30) 1.09 (0.75-1.59) 

Individ egenskaper     
Kön     
Pojke Ref   Ref 

Flicka 0.86 (0.75-0.99)   0.90 (0.75-1.09) 
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Oberoende variabler Modell 1a(CI) Modell 2b(CI) Modell 3c(CI) Modell 4d(CI) 
Föräldrars utbildning     
Låg Ref   Ref 

 0.72 (0.56-0.92)   0.74 (0.57-0.98) 

 0.83 (0.64-1.08)   0.85 (0.64-1.14) 

Hög 0.60 (0.48-0.75)   0.62 (0.48-0.79) 

Familjekonstellation     
Bor med mamma och pappa Ref   Ref 

Annat 2.25 (1.95-2.60)   2.37 (1.97-2.86) 

Tid i Sverige     

Hela mitt liv Ref   Ref 

+ 10 år 1.16 (0.88-1.52)   1.10 (0.76-1.62) 

- 10 år 1.48 (1.14-1.93)   1.41 (0.97-2.06) 

Minskad oförklarad 

kontextuell varians i procent 

 -7.4 -2.4 -13.1 

a Bivariata analyser 

b Segregationsvariablerna tillsammans 

c Segregations- samt lärarvariablerna tillsammans 

d Alla variabler tillsammans 

 

Medan oddsen för att ha provat narkotika är högre ju högre föräldrarnas sammanlagda 

utbildningsnivå är på skolan, så tenderar högutbildade föräldrar ha en skyddande effekt på 

individnivå och oddsen för att ha provat narkotika är således på individnivå lägre ju högre 

utbildning föräldrarna har (OR 0.74 -0.62).     

5.3 Rökning 
Av de bivariata analyserna (tabell 5.4 modell 1) framgår att ingen av kontextvariablerna 

uppvisar signifikanta samband med rökning. På individnivå erhålls dock signifikanta effekter 

av samtliga variabler förutom ’tid i Sverige’. I förhållande till dessa kan konstateras att flickor 

tenderar att röka i högre grad än pojkar (OR 2.02), individer med högutbildade föräldrar röker 

i lägre grad än individer med lågutbildade föräldrar (OR 0.71-0.53) och slutligen tenderar 

individer som bor i annan familjekonstellation än med mamma och pappa ha högre risk för att 

vara rökare än jämförelsegruppen. 
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Tabell 5.4. Oddskvoter för att röka utifrån skolkontextuella faktorer samt demografiska och socioekonomiska variabler på 
individnivå  

Oberoende variabler Modell 1a(CI) Modell 2b(CI) Modell 3c(CI) Modell 4d(CI) 

Skolsegregation     
Föräldrars utbildningsnivå     
1.48-1.97 Ref Ref Ref Ref 

1.98-2.13 0.97 (0.76-1.23) 0.94 (0.70-1.25) 0.95 (0.72-1.26) 1.06 (0.77-1.45) 

2.14-2.37 0.99 (0.79-1.25) 0.99 (0.72-1.36) 0.98 (0.73-1.33) 1.24 (0.88-1.75) 

2.38-2.83 1.10 (0.88-1.38) 1.27 (0.84-1.90) 1.21 (0.80-1.84) 1.89 (1.19-3.01) 

Andel utrikesfödda      
0-3 % Ref Ref Ref Ref 

4-8 % 0.94 (0.75-1.16) 0.92 (0.75-1.15) 0.85 (0.69-1.04) 0.80 (0.64-0.99) 

9-18 % 1.06 (0.84-1.32) 1.02 (0.80-1.29) 0.99 (0.77-1.26) 0.85 (0.66-1.10) 

19-55 % 0.84 (0.66-1.07) 0.77 (0.56-1.04) 0.71 (0.51-0.97) 0.62 (0.43-0.88) 

Genomsnittligt meritvärde     
129.10-194.10 Ref Ref Ref Ref 

194.40-211.90 1.09 (0.87-1.36) 0.98 (0.75-1.27) 1.07 (0.83-1.38) 0.98 (0.74-1.31) 

212.18-231.10 1.05 (0.84-1.32) 0.84 (0.65-1.09) 0.96 (0.69-1.34) 0.90 (0.62-1.30) 

231.50-293.70 1.07 (0.85-1.34) 0.74 (0.49-1.11) 0.88 (0.58-1.33) 0.69 (0.44-1.09) 

Lärarstruktur     
Andel lärare per 100 elever     
0.80-7.20 Ref  Ref Ref 

7.30-7.80 1.02 (0.82-1.28)  1.02 (0.83-1.27) 1.22 (0.98-1.53) 

7.90-9.00 1.10 (0.89-1.37)  1.13 (0.92-1.38) 1.19 (0.97-1.48) 

9.10-27.30 1.00 (0.79-1.25)  1.13 (0.88-1.45) 1.22 (0.93-1.60) 

Andel lärare med pedagogisk utb     
5-65% Ref  Ref Ref 

66-74% 0.87 (0.70-1.09)  0.84 (0.67-1.06) 0.84 (0.65-1.09) 

75-81% 0.77 (0.62-0.96)  0.74 (0.59-0.94) 0.76 (0.59-0.98) 

82-93% 1.00 (0.80-1.25)  0.94 (0.75-1.17) 0.95 (0.74-1.21) 

Individ egenskaper     
Kön     
Pojke Ref   Ref 

Flicka 2.02 (1.82-2.24)   1.90 (1.66-2.17) 
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Oberoende variabler Modell 1a(CI) Modell 2b(CI) Modell 3c(CI) Modell 4d(CI) 
Föräldrars utbildning     
Låg Ref   Ref 

 0.71 (0.59-0.85)   0.71 (0.58-0.86) 

 0.70 (0.58-0.85)   0.71 (0.57-0.88) 

Hög 0.53 (0.45-0.63)   0.54 (0.45-0.65) 

Familjekonstellation     
Bor med mamma och pappa Ref   Ref 

Annat 1.96 (1.77-2.18)   1.81 (1.58-2.06) 

Tid i Sverige     

Hela mitt liv Ref   Ref 

+ 10 år 1.10 (0.90-1.35)   1.14 (0.86-1.51) 

- 10 år 1.15 (0.93-1.42)   1.09 (0.81-1.49) 

Minskad oförklarad 

kontextuell varians i procent 

 -27.7 -29.4 -38.1 

a Bivariata analyser 

b Segregationsvariablerna tillsammans 

c Segregations- samt lärarvariablerna tillsammans 

d Alla variabler tillsammans 

 

I modell 2 och 3 erhålls fortsatt otydliga effekter. Värt att notera i modell 2 och 3 är dock, 

trots att estimaten inte är signifikanta, att variabeln ’föräldrars sammanlagda utbildningsnivå” 

uppvisar ett liknande resultat i förhållande till rökning som i förhållande till alkohol- och 

narkotika bruk. I linje med resultaten för dessa utfall så tenderar elever som går i skolor med 

de högst utbildade föräldrarna (OR 1.27 respektive OR 1.21) att också röka i högre grad än de 

elever som går i skolor där den sammanlagda utbildningsnivån hos föräldrarna är lägre. En 

viss effekt går också att avläsa, även om inte alla estimat är signifikanta, i förhållande till 

variablerna ’andel med utländsk bakgrund’ samt ’andel lärare med pedagogisk utbildning’. I 

jämförelse med skolor med låg andel elever med utländsk bakgrund så är oddsen lägre (OR 

0.71) för att elever ska röka om de går i skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund, 

på samma sätt är oddset för att elever ska röka lägre om dessa går i skolor med större andel 

lärare med pedagogisk utbildning (OR 0.74). Vidare kan konstateras att trots att effekterna är 

svaga så minskar variablerna i modell 2 den tomma modellens oförklarade kontextuella 

varians med 27.7 procent medan modell 3 i sin tur minskar modell 2’s oförklarade 

kontextuella varians med 29.4procent. Värt att komma ihåg är dock att den kontextuella 

variansen i sig är lägre för rökning (se tabell 5.1) än för de övriga utfallen.      
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Går vi vidare till modell 4 kan konstateras att de tidigare erhållna tendenserna för de 

kontextuella variablerna kvarstår eller till och med förstärks när individvariablerna 

introduceras i modellen. En signifikant effekt uppnås för ’föräldrars sammanvägda 

utbildningsnivå’. Resultatet antyder att elever som går i skolor där föräldrarnas sammanvägda 

utbildningsnivå är som högst med högre sannolikhet röker (OR 1.89) än elever som går i 

skolor där föräldrarnas utbildningsnivå är lägre. De tidigare erhållna effekterna för ’andel med 

utländsk bakgrund’ (OR 0.62) samt ’andel lärare med pedagogisk utbildning’ (OR 0.76) 

kvarstår likaså. Slutligen kan konstateras att variablerna i modell 4 minskar modell 3 

oförklarade kontextuella varians med 38 procent.  

Utifrån de erhållna resultaten kan sammanfattningsvis konstateras att benägenheten att bruka 

alkohol, narkotika eller tobak tycks variera mellan skolor, även efter det att 

individkarakteristika tagits hänsyn till. Fortsättningsvis kan konstateras att i förhållande till 

alkoholkonsumtion erhålls förhållandevis tydliga effekter av de studerade skolegenskaperna, 

medan de estimat som erhålls i förhållande till såväl narkotika bruk som rökning 

genomgående är mer marginella. Intressant att notera är dock att effekten av föräldrars 

utbildning går i olika riktning på skol- respektive individ nivå, oavsett utfall. Således tycks det 

som att på individnivå så tenderar högutbildade föräldrar ha en skyddande effekt, medan på 

skolnivå så tenderar en högre andel föräldrar med hög utbildning öka sannolikheten för att 

individer ska ha hög alkoholkonsumtion, ha provat narkotika eller vara rökare. 
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7. Diskussion 
I denna studie ligger fokus på skolan och skolmiljöns betydelse för ungas bruk av alkohol, 

narkotika och tobak. Syftet har varit att studera om det finns skillnader mellan skolor i 

Stockholm beträffande niondeklasselevers hälsorelaterade vanor (nyttjande av tobak, alkohol 

och narkotika) och om sådana skillnader mellan skolor kvarstår när hänsyn tagits till en rad 

familj- och individegenskaper. Därutöver har ambitionen varit att söka identifiera egenskaper 

i skolmiljön som kan bidra till/förklara sådana skillnader. Trots att unga tillbringar en stor del 

av sin tid i skolan så är kunskapen om betydelsen av skolmiljön för de beteenden unga 

utvecklar tämligen begränsad. Framförallt är detta sant i förhållande till hälsoutfall av olika 

slag och i förhållande till svenska förhållanden. Ambitionen har varit att till del täppa till 

denna kunskapslucka. Detta har förefallit viktigt av, åtminstone, två anledningar. Dels för att 

ett skolsystem där hälsorelaterade beteenden varierar mellan skolor med olika socio-

demografiska och strukturella egenskaper ger en ögonblicksbild av de skilda livsvillkor som 

unga lever under. Dels för att ur en sådan bild framträder också systematiska skillnader som 

på lång sikt kan komma att ligga till grund för skillnader i hälsa också hos den vuxna 

befolkningen. Att identifiera faktorer som är möjliga att påverka och som är förknippade med 

en högre risk att utveckla negativa hälsorelaterade beteenden som på sikt kan komma att 

påverka hälsan har därför bedömts vara särskilt viktigt.  

Hur ser då den ögonblicksbild ut som framträtt? Finns det, för att knyta an till studiens 

inledande frågeställning, skillnader mellan skolor beträffande alkohol, tobaks och narkotika 

konsumtion? Och kvarstår i så fall dessa skillnader efter det att individegenskaper beaktats? 

Utifrån de erhållna resultaten kan konstateras att benägenheten att bruka alkohol, narkotika 

eller tobak tycks variera mellan skolor. Men än mer viktigt, denna variation kvarstår också 

efter det att individkarakteristika tagits hänsyn till, det vill säga skolans karaktär och miljö har 

en effekt som verkar utöver enskilda individers bakgrund. Eller för att knyta an till den 

distinktion som redogjorts för i teoridelen – skillnader i alkohol, tobak och narkotikabruk 

tycks inte bara vara en effekt av kompositionella utan också av kontextuella skillnader mellan 

skolor. Alldeles oavsett den egna pappans utbildningsnivå så tenderar till exempel elever ha 

en hög alkoholkonsumtion om de går i skolor där föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå 

är hög. 
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Som svar på de inledande frågeställningarna kan vi då konstatera att, ja, det tycks som om det 

finns ”verkliga” skillnader mellan skolor beträffande skolelevers hälsorelaterade vanor 

(nyttjande av tobak, alkohol och narkotika). Därefter har ambitionen alltså varit att söka 

identifiera egenskaper i skolmiljön som kan bidra till/förklara sådana skillnader. I studiens 

inledning frågade jag mig ”Vilken betydelse har en skolas socio-demografiska egenskaper 

respektive strukturella egenskaper för skillnaden mellan skolor beträffande elevers nyttjande 

av tobak, alkohol och narkotika?”. På denna fråga finns det, för att förenkla, två huvudsakliga 

svar. (1) Fokuserar vi på andelen förklarad kontextuell varians så kan konstateras att de olika 

skolvariablerna sammantaget har ett betydande förklaringsvärde. I flera av modellerna så 

lyckas vi, de trubbiga måtten till trots (se senare diskussion), förklara närmare 30 procent av 

den kontextuella variansen. (2) Fokuserar vi istället på de enskilda estimaten så är bilden mer 

mångfacetterad. Vi kan dock konstatera att i förhållande till de sociodemografiska variablerna 

erhålls de tydligaste effekterna genomgående i förhållande till föräldrarnas sammanvägda 

utbildningsnivå och andel med utländsk bakgrund på skolan i fråga. Sannolikheten är till 

exempel tre gånger så stor att elever som går på en skola där föräldrarnas sammanlagda 

utbildningsnivå är hög ska ha provat narkotika i jämförelse med en skola där föräldrarnas 

sammanlagda utbildningsnivå är låg, oavsett individens bakgrund. Vidare kan konstateras att i 

förhållande till variablerna för lärarstruktur erhålls överlag endast marginella effekter, vilket 

diskuteras längre fram i detta avsnitt 

En del spännande tendenser går att finna i de erhållna resultaten. Värt att lyfta fram är den 

tendens som syns i förhållande till alla utfallen, men som är tydligast för alkoholkonsumtion, 

som antyder att medan bruket av alkohol, narkotika respektive tobak tenderar att vara högre i 

skolor som kännetecknas av många högutbildade föräldrar så är förhållandet på individnivå 

det omvända, det vill säga sannolikheten för att en pojke eller flicka ska bruka alkohol, 

narkotika eller tobak är lägre ju högre utbildning pappa har. Vidare är det intressant att notera 

att risken för hög konsumtion av alkohol och tobak är lägre i skolor där andelen elever med 

utländsk bakgrund är hög. 

Å ena sidan är dessa båda resultat teoretiskt förbryllande. Teoretiskt förknippas 

socioekonomiskt fördelaktiga miljöer ofta med bättre utfall och förutsättningar. Social 

desorganisationsteori, som utgör denna studies teoretiska avstamp, beskriver till exempel hur 

strukturella faktorer som låg ekonomisk status och etnisk heterogenitet minskar den kollektiva 

sociala kontrollen och områdens sociala organisation. Detta i sin tur antas leda till den ökning 

i kriminalitet eller andra riskbeteenden som ofta går att påvisa i mer belastade områden (Shaw 
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& McKay, 1942). Å andra sidan kan konstateras att resultaten ligger i linje med resultat från 

andra studier (Botticello, 2009; Ennett, et al., 1997; O'Malley, Johnston, Bachman, 

Schulenberg & Kumar, 2006). Att empiriska resultat på detta sätt skiljer sig från vad som 

skulle kunna förväntas utifrån teori är inte ovanligt i studiet av förhållandet mellan sociala 

kontexter och riskbeteenden. Att bilden är så splittrad har förklarats som en effekt av att 

processerna bakom olika typer riskbeteenden skiljer sig åt (Botticello, 2009). Kanske är 

socialdesorganisationsteoris tankegångar mindre lämpade att använda i studier av skolmiljöer 

och/eller i studier av alkohol- och tobakskonsumtion? Alkohol- och tobakskonsumtion till 

exempel är ju i någon bemärkelse mindre tabubelagda beteenden än till exempel brottslighet, 

att då applicera tankegångar som ligger till grund för förklaringar om avvikande beteenden 

och kriminalitet blir kanske missvisande. I förhållande till ”mildare” riskbeteenden är det 

kanske mer relevant att som Botticello (2009) förespråkar istället använda sig av tankegångar 

som bygger på betydelsen av andra typer av sociala processer, som till exempel identitet, 

kamratstatus eller stress. Oavsett vilket så antyder resultatet att det tycks vara viktigt att 

beakta att riskbeteenden är av olika karaktär. Ett allt för omfattande indexerande eller 

grupperande kan annars, som också Botticello (2009) påpekar, innebära att samband 

försvagas eller förbises eller att bakomliggande teorier likriktas och undermineras.  

Hur ska vi förstå de många vaga resultaten för främst lärarvariablerna? Betyder de att det inte 

har någon betydelse hur stor andelen utbildade lärare är på en skola eller hur lärartätheten ser 

ut? Det kan det göra, men samtidigt behöver det inte betyda det. Om inte annat så tyder 

andelen förklarad kontextuell varians på att det inte är så. Vad än svaret på frågan är så kan 

det vara värt att fundera över resultatet lite. Dels kan de inte signifikanta resultaten bero på att 

variationen i materialet, det vill säga i förhållande till de oberoende variablerna, helt enkelt är 

för liten. Eller lite annorlunda uttryckt:  

…effects may turn out to be small because the degree of natural variation turns out to be small  
rather than because the setting is irrelevant (Duncan & Raudenbush, 1999) 

 

Kanske kan detta delvis vara en orsak. Dessutom kan valet att klassindela samtliga variabler i 

kvartiler ytterligare ha förstärkt en sådan tendens. Att kategorierna, på det sätt som de blir när 

en variabels värden indelas i kvartiler, är jämnstora har statistiska fördelar, men kanske skulle 

de erhållna estimaten kunnat bli starkare om klassindelningen sett annorlunda ut. Vidare så 

visar utförda korrelationsanalyser, som inte här redovisas, att skolvariablerna är nära 

relaterade med varandra. Detta innebär att det skulle kunna vara så att de ingående variablerna 
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tar effekt från varandra och att estimaten av den anledningen inte uppnår signifikanta nivåer. 

Värt att notera är vidare att dessa korrelationsanalyser också avslöjar samband mellan skolors 

sociodemografiska egenskaper och lärarstruktur. Det tycks som om lärartätheten är högre i 

mer socialt belastade skolor medan antalet lärare med pedagogisk utbildning är högre i 

socioekonomiskt mer fördelaktiga miljöer. Ett sådant resultat är i sig spännande och lockar till 

mer analyser, men det antyder också komplexiteten i dessa variabler. Det kanske inte är så 

enkelt som att påstå att hög lärartäthet är bra utan vi måste fundera på vad som ligger till 

grund för våra siffror. Om det på detta sätt finns en systematik i relationen mellan till exempel 

en skolas sociodemografiska egenskaper och dess lärartäthet å ena sidan och andel utbildade 

lärare å andra sidan kan det också ha bidragit till de svaga estimat som erhållits för 

lärarstrukturvariablerna. Bilden som framträder är den av en mer mångfacetterad verklighet 

än vad denna studies skolvariabler ger sken av. Inför framtida studier kan det av den 

anledningen vara idé att fundera lite ytterligare kring klassificeringen av skolor och kanske 

sträva efter att göra den något mer komplex.  

Vad jag gjort är ett första preliminärt test, en form av kartläggning om man så vill. Jag har 

identifierat skillnader mellan skolor beträffande skolelevers hälsorelaterade vanor (nyttjande 

av tobak, alkohol och narkotika). Detta har jag gjort utifrån tankegångar präglade av social 

desorganisationsteori. Jag har inte försökt klargöra vilka de verksamma mekanismerna är, det 

vill säga jag har inte tittat på faktorer som kan tänkas mediera förhållandet mellan faktorer på 

strukturell nivå och utfall. I någon bemärkelse skulle studien således kunna kritiseras för att 

inte ha tagit det där steget vidare, inte haft ambitionen att fylla kunskapsluckan mellan 

struktur och utfall. Inte desto mindre fyller denna första kartläggning sin funktion, inte minst 

när vi här talar om ett fält där de tidigare studierna är få. För det första, om vi i en studie av 

denna karaktär kan finna variation mellan skolor finns det än större anledning att i framtida 

studier ta steget vidare, det vill säga sträva efter att identifiera faktorer som kan tänkas 

mediera förhållandet mellan faktorer på strukturell nivå och utfall, och på så sätt bidra till att 

förfina social desorganisationsteori ytterligare. För det andra kan konstateras att vi likaledes 

tillfogat ny information till teorin genom att visa att egenskaper på strukturellnivå, såsom 

socioekonomiskbakgrund (här föräldrars sammanvägda utbildningsnivå) och andel med 

utländskbakgrund, inte förhåller sig till våra utfall så som man utifrån teorin skulle ha 

förväntat sig 

I denna studie utgörs den huvudsakliga metoden av logistisk flernivåanalys. Detta innebär att 

det studerade utfallen är dikotoma, det vill säga utgörs av endast två kategorier, i detta fall låg 
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respektive hög konsumtion av tobak, alkohol respektive narkotika . Att använda sig av 

dikotoma variabler är ett vanligt angreppssätt inom epidemiologin. Kritikern av en sådan 

metod skulle dock med viss rätt kunna hävda att information går om intet. Trots en sådan 

medvetenhet bedömdes logistisk flernivåanalys utgöra den mest adekvata metoden i 

förhållande till denna studies såväl utfallsvariabler som ändamål. Dessutom bedömdes det 

som en viktig fördel att de binära utfallen, det vill säga i detta sammanhang att tala om hög 

respektive låg konsumtion, ofta ger en tydlig bild och resultat som är både förhållandevis lätta 

att ta till sig för en läsare samt förmedla för en forskare.  

Vi kan avslutningsvis konstatera det spelar roll vilken skola man går. Eller uttryckt med andra 

ord, skolelever med liknande bakgrund tenderar att vara mer benägna att bruka alkohol, 

narkotika och/eller tobak om de går i vissa skolor snarare än andra Det är i detta sammanhang 

viktigt att påminna sig om att en sådan skillnad mellan skolor inte bara beskriver en 

existerande skillnad, utan att en sådan skillnad också kan antas ha betydelse för ungas 

framtida hälsa.   
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