Det är inte lätt att kartlägga ett till stor del stigmatiserande beteende, så
detta projekt har använt sig av flera beprövade metoder för att beräkna
antalet narkotikabrukare bland specifika grupper, samt i den allmanna
befolkningen. Bland metoderna som användes finns den största
enkätundersökningen om narkotikavanor i modern svensk historia
– möjligtvis någonsin – samt den första kända svenska tillämpningen av
metoden respondent-driven sampling, som har varit framgångsrik i ett
antal andra länder för att undersöka förekomsten av tung narkotikaanvändning.

Narkotikabruket i Sverige

Hur många människor i Sverige använder narkotika och hur ser deras
livssituation ut? Dessa två frågor har legat till grund för sju olika studier
vars resultat redovisas i den här rapporten. Projektet härrör från ett
uppdrag som Statens folkhälsoinstitut fick år 2005 av dåvarande
Mobilisering mot narkotika.

Resultaten från flera av studierna kan forma ett nytt underlag för att
underlätta framtida inriktningar och policybeslut. Rapporten visar bland
annat oroväckande narkotikavanor hos yngre personer och tydliga
könsskillnader i narkotikavanorna i vissa grupper, ofta förknippad med
olika levnadsvillkor för män och kvinnor. En uppdelning via preparat i
de flesta av undersökningarna har gett mycket värdefull information om
olika substansers genomslag i samhället, och bland vilka grupper.
Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.
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Förord

År 2005 fick Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringens dåvarande narkotikapolitiska samordningsorgan Mobilisering mot narkotika (MOB) att beräkna
omfattningen av narkotikabruket i Sverige. Denna rapport redovisar nu de sju olika
delstudierna som genomfördes under samlingsnamnet Prevalensprojektet i ett försök att ta fram detta statistiska underlag.
Det är inte lätt att kartlägga ett till stor del stigmatiserande beteende, så detta
projekt har använt sig av flera beprövade metoder för att skatta prevalensen av
narkotikabruket bland specifika grupper, samt i den allmänna befolkningen. Bland
metoderna som användes finns den största enkätundersökningen om narkotikavanor i modern svensk historia – möjligtvis någonsin – samt den första kända tillämpningen av metoden respondent-driven sampling, som har varit framgångsrik i ett
antal andra länder för att skatta tung narkotikaanvändning.
Prevalensprojektet har delvis lyckats med att uppfylla uppdraget. Pålitliga data
från några av studierna kan forma ett nytt underlag för att underlätta framtida
inriktningar och policybeslut. Nya upplysningar bland yngre grupper har visat oroväckande narkotikavanor, och i vissa åldersgrupper och populationer finns det en
tydlig genusskillnad i narkotikavanorna, ofta förknippad med olika levnadsvillkor
för män och kvinnor. En uppdelning via preparat i de flesta av undersökningarna
har gett mycket värdefull information om olika substansers genomslag i samhället,
och bland vilka grupper.
Några av delstudierna kan också ses som mindre lyckade. Undersökningen inom
kriminalvården gav inga nya svar, och även gällande det tunga missbruket så visade
sig RDS-undersökningen inte nå den avsedda målgruppen på det sätt som man
skulle ha önskat. Det finns ett stort behov av att diskutera framtida metoder för att
undersöka omfattningen av narkotikabruket. Bortfallet i större postala enkätundersökningar kan betyda att en inte oväsentlig del av narkotikaanvändarna inte finns
med i resultaten. För att nå olika grupper av narkotikaanvändare krävs kombinationer av olika metoder. Inte minst gäller detta de som lever under socialt välordnade
förhållanden.
En fråga som många ställer är hur effektiv den svenska narkotikapolitiken är
för att förebygga och begränsa narkotikaproblemen i samhället. Denna rapport
syftar inte till att besvara sådana frågor; däremot tillhandahåller den ett statistiskt
underlag för sådana överväganden. Detta underlag kräver nu ytterligare analys och
diskussion med det långsiktiga syftet att formulera nya strategier för att bekämpa
narkotikabruk i vårt samhälle och dess skadliga effekter.
Prevalensprojektet genomfördes under ledning av Sven Andréasson, dåvarande chef för avdelningen för drogprevention på Statens folkhälsoinstitut. Ett
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stort antal personer inom och utom Statens folkhälsoinstitut har bidragit till arbetet. Huvudansvaret för genomförandet av de ingående delstudierna låg på Anna
Bessö, som var chef på uppföljningsenheten under projektets första år och Monica
Nordvik, som efterträdde Anna som enhetschef i december 2009. Inom avdelningen
för drogprevention har därutöver Matt X. Richardson, Håkan Källmén, Erica
Brostedt, Ulrika Owen, Helena Löfgren och Annika Frykholm medverkat i olika
delar av projektet.
Befolknings-, student- och RDS-undersökningarna genomfördes med stor hjälp
av Camilla Wallin och Mats Berglund vid Klinisk alkoholforskning på Lunds universitet i Malmö; Pernilla Isendahl från samma institution var också involverad
i RDS-studien. I studentundersökningen medverkade även Elisabet Flennemo vid
Riskbruksprojektet inom Statens folkhälsoinstitut. Registerstudien genomfördes av Daniel Svensson och Ola Arvidsson vid Socialstyrelsen. Frans Schlyter vid
Kriminalvårdsstyrelsen bistod projektet med ASI-data från Kriminalvården. Anders
Romelsjö vid Karolinska Institutet anlitades som expert under analysfasen av projektet.
Peter Allebeck vid Karolinska Institutet och Ulf Guttormsson vid Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysning bidrog med sakkunniggranskning.
Statens folkhälsoinstitut tackar alla dessa personer för värdefulla och mycket
uppskattade insatser.
Östersund december 2010

Sarah Wamala
generaldirektör
statens folkhälsoinstitut
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Sammanfattning

Syfte
I denna rapport redovisas resultat från ett antal studier som gått under samlingsnamnet Prevalensprojektet. Det övergripande syftet har varit att klargöra hur
många människor i Sverige som använder narkotika och att beskriva livssituationen
för dessa personer. Projektet härrör från ett uppdrag som Statens folkhälsoinstitut
fick av dåvarande Mobilisering mot narkotika 2005.

Metoder
Olika metoder för att skatta förekomsten av narkotikaanvändning i befolkningen
har kombinerats. Huvudstudien var en stor enkätundersökning som gick ut till 58
000 slumpvis utvalda personer i den allmänna befolkningen i åldrarna 15–64 år.
Denna studie kombinerades med tre enkätundersökningar som riktades till vad som
antogs vara grupper med mer omfattande narkotikabruk än i den allmänna befolkningen: studerande vid universitet och högskolor, restauranganställda och festivalbesökare. Därtill prövades olika studiemetoder för att nå personer med problematiskt narkotikabruk. Dit hörde registermetodik, en studie inom kriminalvården och
en studie som använde en form av snöbollsmetodik för att nå personer med dolt
tungt narkotikabruk.

Andelar som använt narkotika
Av befolkningsstudien framgår att omkring 23 procent av männen och 12 procent
av kvinnorna i befolkningen hade använt illegal narkotika någon gång i sitt liv.
Detta betyder att cirka 600 000 män och 300 000 kvinnor i åldrarna 15–64 år
har använt illegal narkotika någon gång. Därtill hade 4 procent av männen och
8 procent av kvinnorna någon gång använt narkotikaklassade eller beroendeskapande läkemedel utan läkarordination, eller i större omfattning än ordinerat. Detta
motsvarar 116 000 män och 200 000 kvinnor. Dessa siffror måste betraktas som
minimisiffror. I rapporten diskuteras värdet av att efterfråga om människor någon
gång i livet använt narkotika. Bland annat förefaller det som om människor med
stigande ålder glömmer eller förnekar tidigare bruk.
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Regelbundet narkotikabruk
2 procent av männen och 0,9 procent av kvinnorna uppgav att de hade använt någon
typ av narkotika de senaste 30 dagarna, vilket motsvarar ungefär 53 000 män och
24 000 kvinnor, sammanlagt 77 000 personer. Om man till dessa lägger de 50 000
personer som de senaste 30 dagarna använt receptbelagda läkemedel utan läkares
ordination blir totalsiffran 127 000 personer. Av befolkningsstudien framgår att
högst andel regelbundet narkotikabruk återfinns bland unga män, mellan 15 och
24 års ålder, medan det bland kvinnorna är ålderskategorin 25–34 år som har det
högsta regelbundna bruket. Därefter minskar regelbundet narkotikabruk med stigande ålder för båda könen. Resultaten från studentundersökningen talar inte för att
studenter använder narkotika mer än andra i samma åldersgrupper i befolkningen.
För läkemedel ses motsatta mönster mot illegal narkotika vad avser kön och ålder.
Ungefär dubbelt så många kvinnor som män har använt narkotikaklassade eller
beroendeskapande läkemedel utan läkares ordination, eller där denna överskridits.

Problematiskt bruk
Baserat på registerdata från patientregistret och kriminalvården har antalet problematiska narkotikaanvändare beräknats till 29 500 personer. Detta motsvarar
38 procent av de 77 000 personer som i befolkningsenkäten bekräftar regelbundet
bruk av illegal narkotika, eller 23 procent av de 127 000 personer som regelbundet
använder någon form av narkotika eller receptbelagda läkemedel utan läkares ordination. Det finns således en stor grupp personer vars regelbundna narkotikabruk
inte leder till att de hamnar i sjukvården eller kriminalvården.

Festivaldeltagare
Deltagarna på de två studerade festivalerna beskrev betydligt högre narkotikaanvändning än jämnåriga i befolkningen. 61 procent av männen och 50 procent
av kvinnorna hade använt narkotika någon gång. 26 procent bland männen och
16 procent bland kvinnorna beskrev regelbundet bruk. Sannolikt beror dessa höga
siffror delvis på att en annan enkätmetodik användes på festivalerna. Denna ledde
bl.a. till betydligt högre svarsfrekvens. Resultaten motiverar en kvalificerad undersökning av olika undersökningsmetoder.

Restaurangpersonal
I studien riktad till restaurangpersonal, där de flesta var mellan 18 och 34 år gamla,
uppgav 31 procent av männen och 18 procent av kvinnorna att de någon gång i livet
använt narkotika. 3,7 procent av männen och 1,1 procent av kvinnorna beskrev
regelbundet bruk under den senaste månaden, vilket är ungefär samma nivåer som
i den allmänna befolkningen i dessa åldersgrupper.

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE
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Dolda narkotikaanvändare
Försöket i en av delstudierna att få kontakt med dolda narkotikaanvändare misslyckades. Resultaten från denna delstudie, i kombination med befolkningsstudien,
talar för att det bland narkotikaanvändare finns två huvudgrupper. I den ena kan
narkotikabruket ses som en del av ett långt gånget utanförskap, där narkotikabruket lett till mycket omfattande komplikationer. I den andra har narkotikabruket
mer karaktär av riskbruk för personer med i övrigt relativt välordnade sociala förhållanden.

Psykosocialt utsatta grupper
Narkotikabruk var vanligare i psykosocialt utsatta grupper. Sambanden går ofta,
men inte alltid, i förväntad riktning, med ökande narkotikabruk vid ökande psykosocial problematik. Sammantaget framstår det narkotikabruk som framkommer
i denna undersökning som diffust utspridd i befolkningen. Andelarna som använder narkotika är högre bland utsatta personer, men de flesta brukarna tillhör inte
utsatta grupper.

Kvinnor mer utsatta
Resultaten talar för olika livsvillkor för manliga respektive kvinnliga narkotikabrukare. Kvinnor med frekvent narkotikabruk framstår som betydligt mer utsatta
än män, med mindre socialt stöd och större psykisk sjuklighet. Resultaten väcker
också frågor om narkotikautvecklingen bland de yngsta kvinnorna, som i vissa fall
använder mer narkotika än jämnåriga män. Bilden är dock inte entydig och ytterligare studier krävs för att klargöra läget.

Bruk av flera droger
Många av de regelbundna narkotikabrukarna använder flera droger samtidigt.
Många är också storkonsumenter av alkohol. I befolkningsstudien finner man att
bland de regelbundna narkotikabrukarna är 58 procent riskbrukare av alkohol.
Bland regelbundna läkemedelsbrukare är siffran 72 procent. Tobakssiffrorna är inte
lika höga; 27 procent av de regelbundna brukarna är också dagligrökare. Siffrorna
illustrerar ett utbrett blandbruk av olika psykoaktiva droger, ett blandbruk som
kraftigt ökar risken för såväl sjukdomar som dödsfall.
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Summary
Narcotis use in Sweden
Objective
This report presents the results of a number of studies that have jointly been named
the Prevalence Project. The overall objective was to clarify how many people in
Sweden use illicit drugs and to describe the living situation of these individuals. The
project originated in an assignment that the Swedish National Institute of Public
Health received in 2005 from the Office of the National Drug Policy Coordinator.

Methods
Various methods for estimating the prevalence of illicit drug use in the population
were combined. The main study was a large survey, where questionnaires were sent
to 58,000 individuals 15-64 years of age, randomly selected from the general population. This study was combined with three questionnaire studies directed at groups
assumed to have more extensive drug use than the general population: university
students, restaurant employees and festival visitors. In addition to this, various
study methods were tested to reach people with problematic drug use. Tested methods included register-based methods, a study in the Swedish Prison and Probation
Services and a study that used a type of snowball methodology to reach people with
hidden drug use.

Proportions that used illicit drugs
The population study indicated that approximately 23 per cent of the men and
12 per cent of the women in the population had used illicit drugs at some time in
their lives. This means that approximately 600,000 men and 300,000 women 15-64
years of age have used illicit drugs at some time. In addition, 4 per cent of the men
and 8 per cent of the women had used narcotics-classed or addictive medicines
without or in excess of a physician’s prescription. This corresponds to 116,000
men and 200,000 women. These figures must be viewed as minimum numbers. The
report discusses the value of asking about lifetime drug use. Among other aspects, it
appears as if people forget or deny earlier use with increasing age.
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Regular drug use
Two per cent of the men and 0.9 per cent of the women reported some type of illicit drug use in the past 30 days, corresponding to approximately 53,000 men and
24,000 women or a total of 77,000 people. Adding to this the 50,000 people who
in the past 30 days had used prescription medicine without a doctor’s prescription,
the total figure increases to 127,000 people. The population study indicates that the
highest proportion of regular drug use is found among young men between the ages
of 15 to 24, while the highest proportion among women is observed in the ages of
25 to 34. Regular drug use then decreases with increasing age for both genders. The
results from the student survey do not indicate that students use illicit drugs more
than others of the same age in the population. For prescription medicines, patterns
opposite to illicit drugs are seen in terms of age and gender. Approximately twice as
many women as men have used narcotics-classed or addictive medicines without or
in excess of a doctor’s prescription.

Problematic use
Based on register data from the patient register and from the Prison and Probation
Services, it was estimated that there were 29,500 problematic drug users. This corresponds to 38 per cent of the 77,000 people who confirm regular use of illicit drugs
in the population survey, or 23 per cent of the 127,000 people who regularly use
some type of illicit drug or presomption medicine without a doctors prescriptive.
This means that there is a large group of people whose regular drug use does not
lead them in to the health or corrections systems.

Festival participants
The participants at the two festivals studied, described considerably higher levels
of drug use than their peers in the general population. Of the men, 61 per cent had
used illicit drugs at some time in life, while this figure was 50 per cent among the
women. Regular use was described by 26 per cent of the men and 16 per cent of the
women. These high figures are probably partially due to the use of a different survey
methodology at the festivals, which led to a significantly higher response rate. These
results give reason for a qualified study of various study methods.

Restaurant personnel
In the study directed at restaurant personnel, where most participants were between
the ages of 18 and 34, 31 per cent of the men and 18 per cent of the women said
that they had used illicit drugs at some time in life. Regular use in the past month
was described by 3.7 per cent of the men and 1.1 per cent of the women, which are
roughly the same levels as in the general population in these age groups.
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Hidden drug users
The attempt in one of the sub-studies to make contact with hidden drug users failed.
The results from this sub-study, combined with the population study, indicate that
there are two main groups among illicit drug users. In one group, drug use can be
seen as a part of extensive social exclusion, with extensive complications. In the
other group, drug use is more of the nature of hazardous use for people with otherwise relatively well-ordered social circumstances.

Psychosocially disadvantaged groups
Illicit drug use was more common in psychosocially disadvantaged groups. The
associations often, but not always, point in the expected directions, with increasing
illicit drug use being associated with increasing psychosocial problems.
Altogether, the drug use that comes forth in this study appears to be diffusely spread
in the population. The proportions that use illicit drugs are higher among disadvantaged individuals, although most users do not belong to disadvantaged groups.

Women more disadvantaged
The results indicate different living conditions for male and female drug users.
Women with frequent drug use appear to be significantly more disadvantaged than
men, with less social support and more psychiatric morbidity. The results also give
rise to questions concerning the drug trend among the youngest group of women,
who in some cases use more illicit drugs than men of the same age. However, this
picture is not clear cut and further studies are needed to clarify the situation.

Use of multiple drugs
Many of the regular illicit drug users use several drugs at the same time. Many are
also large-scale alcohol consumers. In the population study, 58 per cent of the regular illicit drug users are also hazardous drinkers. Among regular pharmaceutical
users, this figure is 72 per cent. The figures for tobacco are not as high; 27 per cent
of the regular users are also daily smokers. The figures illustrate a widespread polydrug use of various psychoactive drugs, which strongly increases the risk of both
morbidity and mortality.
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Inledning

Uppdraget och bakgrund till projektet
Att beräkna antalet människor som använder narkotika är mycket svårt. Främst
beror det på att narkotikabruket är olagligt, och i de flesta sammanhang stigmatiserande. En omfattande internationell litteratur beskriver många försök i olika länder
att beräkna narkotikabrukets omfattning och alla konstaterar att det är mycket
osäkert vad som fungerar (Scalia, Tomba, Rossi, Taylor, Klempova & Wiessing
2008). Men tillförlitliga data krävs om narkotikapolitiken ska få en stabil bas. Det
är exempelvis viktigt att veta om det kända problematiska bruket av narkotika bara
är en synlig topp av ett isberg, eller om det tvärtom är den dominerande delen av
narkotikabruket i Sverige.
I denna rapport redovisar vi resultat från ett antal studier som gått under samlingsnamnet Prevalensprojektet. Det övergripande syftet har varit att så långt möjligt
klargöra hur många människor i Sverige som använder narkotika och att beskriva
livssituationen för dessa personer. Projektet härrör från ett uppdrag Statens folkhälsoinstitut fick av dåvarande Mobilisering mot narkotika 2005. Uppdraget baserades på en projektplan som beskrev en rad studier med olika metoder: enkätundersökning till den allmänna befolkningen, riktade enkätundersökningar till utvalda
grupper, en intervjustudie och en studie baserad på registerdata från sjukvården.
Den övergripande idén var att kombinera data från olika typer av undersökningar.
Man konstaterade till att börja med att det fanns olika sorters narkotikaanvändare:
• Experimentella brukare. Till denna grupp hör de som provar narkotika någon
eller några enstaka gånger.
• Sporadiska brukare. Till denna grupp hör de som använder narkotika vid flera
tillfällen, men inte regelbundet.
• Regelbundna brukare. Till denna grupp hör de som kontinuerligt använder narkotika
Man kunde också dela in personerna utifrån om de var kända som narkotikaanvändare i vårdsystemet eller rättsapparaten. Bruk av narkotika kunde då beskrivas
med följande tabell.
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Tabell 1.
Kända

Okända

Experimentella brukare

Mycket liten andel

Mycket stor andel

Sporadiska brukare

Liten andel

Stor andel

Regelbundna brukare

Okänd andel, men sannolikt
större ju tyngre problem

Okänd andel

Man bedömde att det gick att skatta storleken på det experimentella bruket relativt
väl med enkätundersökningar; studier visar att personer som deltar i enkät- och
intervjuundersökningar i huvudsak besvarar frågorna korrekt (Harrison & Hughes,
1997; National Institute on Drug Abuse, 1985). I de svenska skol- och värnpliktsundersökningarna har exempelvis bortfallet varit begränsat (Guttormsson, 2007;
Hvitfeldt & Gripe, 2009). Så gott som alla dessa personer är okända i vårdsystemet
eller i rättsapparaten.
Det går sannolikt också att uppskatta det sporadiska bruket relativt väl genom
intervjuer och enkäter (Harrison & Hughes, 1997). Gruppen är dock äldre, varför skol- och värnpliktsundersökningar inte täcker den lika väl. De vuxenundersökningar som genomförts med intervjuer eller enkäter har större bortfall, där de
sporadiska brukarna sannolikt är överrepresenterad. Ett fåtal av de sporadiska brukarna blir kända i rättssystemet när de grips för innehav, men mycket få dyker upp i
vårdsystemet, antingen för att de inte behöver vård, eller för att de vårdas på andra
sätt som inte registreras.
Det största problemet ur metodologisk synpunkt är de regelbundna brukarna.
Här svävar vi i okunnighet om hur stor andel som är kända. Det finns en utbredd
föreställning om att regelbundet narkotikabruk är förenat med så tung psykosocial
problematik att dessa individer förr eller senare blir kända antingen i vården eller i
rättssystemet. Men det motsägs av mer kvalitativa undersökningar och fallbeskrivningar som talar för att många narkotikaanvändare, även injektionsmissbrukare,
är okända (B. Olsson, Adamsson Wahren, & Byqvist, 2001). Många av dem lever
förmodligen under socialt välordnade former och undviker kontakt med behandlingssystemet.

Definitioner av narkotikabruk
För att studierna ska gå att jämföra är det viktigt att de definierar missbruk och
beroende på samma sätt. I de tidigare case finding-studierna genomförda i Sverige
har tungt missbruk definierats som att personen under de senaste 12 månaderna
injicerat narkotika eller använt narkotika på något annat sätt dagligen eller så gott
som dagligen de senaste fyra veckorna (B. Olsson, et al., 2001; O. Olsson, Byqvist,
& Gomér, 1993). Vi har använt denna definition även i detta arbete, även om den
kanske inte är den bästa. Den skiljer sig från de medicinska diagnossystemen, där
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dessa tillstånd definieras utifrån narkotikabrukets karaktär och konsekvenser. Det
finns två diagnostiska system, DSM-IV respektive ICD-10. I dessa system som i
hög grad överensstämmer, räcker det inte att narkotikabruk förekommer med en
viss frekvens, ett antal andra kriterier måste vara uppfyllda, exempelvis att man
förlorar kontrollen och prioriterar drogbruk framför andra aktiviteter (American
Psychiatric Association, 2000; Janca, Ustun, van Drimmelen, Dittmann, & Isaac,
1994).

Kort översikt över tidigare studier i Sverige
Befolkningsundersökningar
Det experimentella och det sporadiska bruket av narkotika går att undersöka ganska väl genom befolkningsundersökningar. Men det är mer oklart hur väl det regelbundna bruket kan studeras på detta sätt. Bland de regelbundna brukarna finns en
stor andel personer vars bruk är problematiskt. De är svåra att nå genom befolkningsstudier eftersom en del av användarna bor på vårdinrättningar eller i fängelser
eller saknar en fast adress. Folk- och bostadsräkningen 1990 visade exempelvis att
27 procent av de narkomanvårdade kvinnorna och 36 procent av männen inte var
skrivna på en fast adress (Statistiska centralbyrån, 1999).
Även bortfall i studierna skapar problem med vilka slutsatser man kan dra av
resultaten. Här är det en stor fördel om man kan koppla enkäten till registerdata
för att få veta något om bortfallet, vilket till exempel görs i Nationella folkhälsoenkäten.
Förutom urvalsfel och bortfallsfel förekommer även mätfel, dvs. att frågorna
inte besvaras korrekt. När det gäller undersökningar om alkoholkonsumtion visar
jämförelser mot försäljningssiffror att endast cirka hälften av alkoholkonsumtionen anges i svaren (Ramstedt, Axelsson Sohlberg, Engdahl, & Svensson, 2009).
Situationen är sannolikt liknande för narkotika. Men alla metoder har brister.
En studie där man jämförde den droganvändning som rapporterades i en intervju
med analys av hår-, saliv- eller urinprov visade att intervjun gav högre prevalens
av användande när det gällde marijuana medan användning av kokain och heroin
underrapporterades. När det gällde användning som skett nyligen underrapporterades användningen av alla tre substanserna i intervjun (Fendrich, Johnson, Wislar,
Hubbell, & Spiehler, 2004).
Man kan samla in data via besöksintervjuer, telefonintervjuer eller frågeenkäter
(postala eller webbaserade), och metoderna har både fördelar och nackdelar. I en
relativt ny amerikansk studie där hälften fick svara på en postal enkät och hälften på
en telefonintervju rapporterades större användning av illegala droger i den postala
enkäten (Beebe, McRae, Harrison, Davern, & Quinlan, 2005). När man jämförde
besöksintervju och telefonintervju bland socialbidragstagare gav telefonintervjun
liknande eller högre livstidskonsumtion av alkohol, marijuana och tyngre droger
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men lägre skattningar för användning som skett nyligen (Pridemore, Damphousse,
& Moore, 2005). Web-baserade formulär har visats vara ett alternativ till postala
enkäter, i varje fall då det gäller högskolestudenter (McCabe, 2004). Troligtvis passar olika tillvägagångssätt olika grupper.

Skolundersökningar
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har varje år sedan
1971 gjort undersökningar i årskurserna 6 och 9 samt sedan 2004 i gymnasiets
årskurs 2. Ett riksrepresentativt urval elever besvarar anonymt en enkät om attityder och konsumtion av tobak, alkohol och andra droger. Storleken på urvalet har
varierat men de senaste 20 åren har det varit cirka 4 000 elever i sexan, cirka 5 500
elever i nian och knappt 5 000 gymnasieelever. Bortfallet har legat mellan 10 och
20 procent i de olika grupperna. I den senaste undersökningen (Hvitfeldt & Gripe,
2009), rapporterade 9 procent respektive 7 procent av de 15-åriga pojkarna och
flickorna att de någon gång använt narkotika. I den åldersgruppen är narkotika
i princip synonymt med cannabis. Av dessa har 3 procent av pojkarna och 1 procent av flickorna använt narkotika de senaste 30 dagarna, vilket kan betraktas som
regelbundet bruk. Gymnasieundersökningen 2009 visade att andelen som använt
narkotika var dubbelt så hög i gymnasiets årskurs 2 som i grundskolans årskurs 9.
Undersökningen missar ungdomar som hoppar av skolan.
I årskurs 6 ger undersökningarna mycket låga siffror för alla drogvanor. Man kan
möjligen få en bild av antalet väldigt tidiga debutanter.

Mönstringsundersökningar
Attityder och konsumtionsvanor har undersökts bland dem som mönstrar
för värnpliktstjänstgöring men dessa undersökningar upphörde efter 2006.
Undersökningarna gjordes tidigare på samtliga mönstrande, omkring 50 000
18-åriga män. Drogvaneundersökningen har varit skild från övriga tester vid
inskrivningarna och skett helt anonymt. År 2006 (Guttormsson, 2007) hade 13
procent av de mönstrande någon gång använt narkotika. Cannabis hade använts
av 12 procent. Amfetamin, ecstasy och sömnmedel eller lugnande medel hade alla
använts av 2 procent. 1 procent hade använt kokain respektive hallucinogena svampar. Mindre än 0,5 procent hade använt LSD, GHB respektive heroin. Andelen som
använt narkotika de senaste 30 dagarna var 2 procent 2006. Andelen som injicerat
narkotika låg alltsedan 1980-talets mitt runt 0,3 procent, vilket också var andelen
2006. Ett visst bortfall finns då alla 18-åriga unga män inte mönstrar, t.ex. de som
inte är svenska medborgare.

Ungdomsundersökningar
Sedan 1970-talets slut fram till 2003 genomfördes undersökningar bland ungdomar
i åldern 16–24 år. År 2003 (Guttormsson, Andersson, & Hibell, 2004) intervjuade
man 3 000 personer och bortfallet var 28 procent. Andelen ungdomar som någon
gång provat narkotika var 17 procent. Bruket var mer utbrett bland männen (20
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procent mot 14 procent för kvinnorna). Att ha använt narkotika var vanligast bland
de äldre, 22–24 år, samtidigt som det var ovanligt att börja använda narkotika efter
det att man fyllt 21 år. Narkotikaerfarenhet var vanligast i storstad. I 95 procent av
fallen var drogen cannabis. 7 procent hade använt narkotika de senaste 12 månaderna och 2 procent de senaste 30 dagarna.

ESPAD
The European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) undersöker
skolungdomars drog- och alkoholvanor i 35 europeiska länder. Skolklasser väljs
slumpmässigt och inkluderar elever som fyller 16 år det år de besvarar enkäten.
Datainsamlingar har genomförts 1995, 1999, 2003 och 2007. Vid den senaste
undersökningen (Hibell, et al., 2009) angav 7 procent av de svenska ungdomarna
att de använt cannabis någon gång medan 1–2 procent hade använt cannabis de
senaste 30 dagarna. 4 procent beskrev användning av annan typ av narkotika än
cannabis.

Vuxenundersökningar
Undersökningar av drogvanor i åldersgruppen 16–75 år genomfördes från början
av 1980-talet till 2000. År 2000 intervjuades 2 000 personer vid hembesök och
bortfallet var cirka 40 procent. Vid denna undersökning fann man att cirka 12
procent av befolkningen någon gång hade använt narkotika. Men det var bara 1
procent som hade gjort det under de senaste 12 månaderna, till övervägande del
unga personer.

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)
Statistiska centralbyrån (SCB) har genomfört undersökningar i den vuxna befolkningen, 16–84 år, sedan mitten av 70-talet. Undersökningarna genomförs som
besöksintervjuer i ett slumpmässigt urval av 7 500 personer. År 2002 hade 10 procent någon gång använt narkotika. Det var vanligare i storstäder (24 procent), särskilt Stockholm. Andelen män som någon gång använt cannabis var 14 procent,
för kvinnorna var andelen 7 procent. Andelen som använt cannabis de senaste 12
månaderna var 2002 1,3 procent.

Universitetsstudenter
Användning av narkotika bland universitetsstudenter undersöktes av Mobilisering
mot narkotika vid fyra universitet eller högskolor; Kalmar, Lund, Umeå och Växjö
universitet, 2003–2004. Studien (Bullock, 2004) visade att 27 procent av studenterna någon gång i livet hade använt narkotika och 10 procent hade använt narkotika de senast 12 månaderna. Cannabis var den klart vanligaste formen av narkotika med amfetamin på andra plats.
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Nationella folkhälsoenkäten
Sedan 2004 ingår en fråga om användning av cannabis i Statens folkhälsoinstituts
årliga nationella folkhälsoenkät, som ställs till ett urval av befolkningen i åldrarna
16–64. Den senaste undersökningen (Statens folkhälsoinstitut, 2009) uppgav 16 procent av männen och 8 procent av kvinnorna, sammantaget 11 procent, att de någon
gång använt cannabis. 0,3 procent av männen och 0,1 procent av kvinnorna hade
använt cannabis de senaste 30 dagarna. Svarsfrekvensen var omkring 60 procent.

Sex försökskommuner
Mellan 2003 och 2007 genomförde Alkoholkommittén, Mobilisering mot narkotika och Statens folkhälsoinstitut gemensamt ett projekt för att fram forskningsbaserade metoder för det förebyggande arbetet med alkohol och narkotika. Sex
försökskommuner jämfördes med sex kontrollkommuner. Mellan 2003 och 2007
genomfördes inom studien fyra enkätundersökningar till vardera 12 000 personer,
1 000 personer från varje medverkande kommun. Svarsfrekvenserna bland vuxna
var omkring 60 procent och bland ungdomar omkring 55 procent. 2007 års studie
(Kvillemo, Andréasson, Bränström, El-khouri, & Karlsson, 2008) visade att 15 procent av de vuxna männen någon gång hade använt cannabis, och 9 procent av de
vuxna kvinnorna. 1 procent av männen och 0,5 procent av kvinnorna hade använt
cannabis de senaste 30 dagarna. 4 procent av männen och 3 procent av kvinnorna
hade någon gång använt någon annan form av narkotika än cannabis. 0,7 procent
av männen och 0,4 procent av kvinnorna hade använt någon annan form av narkotika de senaste 30 dagarna. Större kommuner och kommuner i södra Sverige har
större andelar narkotikaanvändare än mindre kommuner och kommuner längre
norrut.

Studier av problematiskt narkotikabruk
I en sammanställning av studier av problematisk droganvändning i EU (Rehm et al.
2005) drog man slutsatsen att det går bäst att undersöka cannabisrelaterade diagnoser med direkta metoder, det vill säga enkäter eller intervjuundersökningar. För
diagnoser relaterade till opiater, kokain eller amfetamin förefaller indirekta metoder bättre, exempelvis beräkningar baserade på registerdata från främst sjukvården
eller kriminalvården.
För att studera det problematiska eller tunga narkotikabruket i Sverige har man
främst använt så kallade case finding-metoder eller registerstudier använts.

Case finding-studier
Case finding-undersökningar går så till att man tar reda på hur många missbrukande individer som olika myndigheter och andra aktörer känner till. I de nationella
case finding-studierna har det tunga missbruket definierats som att under de senaste
12 månaderna injicerat narkotika eller dagligen eller så gott som dagligen använt
narkotika på annat sätt de senaste fyra veckorna (B. Olsson, et al., 2001; O. Olsson,
et al., 1993).
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Den första större case finding-undersökningen genomfördes av den statliga utredningen Narkomanvårdskommittén (SOU 1969:52) i Stockholm 1967. Man fann då
cirka 3 000 tunga missbrukare (4 000–5 000, om man räknar in antalet dolda fall,
mörkertalet). Eftersom inte alla blanketter var fullständigt ifyllda fick man begränsa
sin analys till 2 659 individer.
Nästa större case finding-studie gjordes 1979, UNO-1 (Ds S 1980:5), och den
omfattade hela riket och hade rapportörer i alla kommuner. Man försökte dessutom
beräkna antalet okända missbrukare. En liknande undersökning gjordes 1992,
UNO-2 (O. Olsson, et al., 1993), i ett urval av kommuner. Ytterligare en undersökning gjordes 1998, MAX (B. Olsson, et al., 2001). Då fanns det nya metoder för
mörkertalsberäkningen, och de användes även på de två tidigare urvalen. Antalet
tunga missbrukare framgår av tabellen nedan.
Tabell 2.
År

Uppskattat antal (intervall)

1979

15 000 (13 500–16 500)

1992

19 000 (17 000–20 500)

1998

26 000 (14 500–28 500)

Även med hjälp av initierade lokala rapportörer är osäkerhetsmarginalerna stora
i case finding-studier. Exempelvis kan nämnas att i sprutbytesprogrammet i Lund,
som startade hösten 1986, var överraskande många besökare tidigare helt okända
för narkomanvården trots att alla var injektionsmissbrukare. Likaså fick antalet
korrigeras i den första studien som beskrivits ovan då vissa blanketter inte var fullständigt ifyllda. Detta illustrerar vilka svårigheter som finns när man ska uppskatta
antalet narkomaner och ändå har tillgång till sakkunniga bedömare. I samband med
den första nationella UNO-undersökningen 1979 analyserades 1967 års material
på nytt och man bedömde då att antalet tunga fall sannolikt varit dubbelt så stort
(Ds S 1980:5).

Registerstudier
Fördelar med att använda register är att det är kostnadseffektivt då man kan
använda redan insamlade data. I Sverige finns även möjligheter för samkörning av
register (efter att etiktillstånd beviljats). Exempel på register som innehåller personnummer är patientregistret, dödsorsaksregistret, kriminalstatistiken, samt rättsmedicinska register. Men man kan bara göra uppskattningar genom registerstudier och
man får ingen beskrivande information om användarna. Det går dock att undersöka sjukhusvårdade narkotikabrukares situation vad gäller arbete, ekonomi, kriminalitet, sjuklighet och dödlighet med hjälp av register över rikets totalbefolkning,
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patientregistret, yrkesregistret, utbildningsregistret, lagförings- och kriminalvårdsstatistiken samt dödsorsaksdatabasen.
Man får inte glömma att beräkningarna aldrig kan bli bättre än vad data i registren är. Många förhållanden förändras också, exempelvis diagnosklassifikationer,
polisens resurser och prioriteringar, liksom slutenvårdens inriktning och omfattning, och det gör det svårt att jämföra resultat. Dessutom saknas mycket kunskap
om vilka personer som söker sig till vården och vilka som avstår. Samma problem
gäller vilka som grips av polisen; detta påverkas av en rad socialpsykologiska faktorer utöver narkotikabrukets omfattning. Den narkotikarelaterade dödligheten
verkar i många fall vara styrd av att man samtidigt har tillgång till alkohol och läkemedel (Agartz, et al., 2006; Jonsson, Holmgren, Druid, & Ahlner, 2007; Steentoft,
et al., 1996a, 1996b). Problemen med statistiken över narkotikarelaterad dödlighet
beskrivs bl.a. i Statens folkhälsoinstituts rapport F-serie nr 6 (A Fugelstad, 2001).
De som använder vissa preparat, exempelvis cannabis och kokain, söker sällan vård
och när de väl gör det är det ofta för symptom från andra droger.
För att undersöka hur stort det dolda narkotikabruket är har man använt många
olika forskningsmetoder. Hit hör olika former av multiplikatormodeller som innebär att man
a) uppskattar hur stor sannolikheten är för en narkotikaanvändare att få vård,
straff eller avlida
b) antalet personer som vårdats, straffats eller avlidit.
Genom att kombinera a) och b) kan man uppskatta antalet narkotikaanvändare.
Hit hör också olika varianter på metoden capture-recapture, där man med utgångspunkt från olika register studerar hur många av individerna som dyker upp i flera
av dessa, vilket indirekt möjliggör en beräkning av mörkertalet. I en utveckling
av capture-recapture används endast en datakälla för beräkningen. I stället för att
beräkna överlappningen av flera olika källor, analyserar man hur många gånger
individer återfinns i samma källa. Man använder här en statistisk metod som kallas
trunkerad Poissonmetod i stället för den loglinjära analys som används i traditionell capture-recapture. Metodiken har i Sverige baserats på slutenvårdens patientregister och bygger på antagandet att populationen är sluten, homogen samt att
sannolikheten att ingå i materialet ska vara konstant över tid. Brottsförebyggande
rådet har gjort en sådan beräkning i en rapport om polisens insatser mot narkotikabrottsligheten (Brottsförebyggande rådet, 2003), där man beräknat antalet tunga
missbrukare utifrån data från patientregistret. Genom att anta att antalet vårdtillfällen är Poissonfördelade har man skattat det så kallade mörkertalet och därmed
hela gruppen tunga missbrukare. Enligt beräkningen fanns det 28 000 tunga missbrukare 2001.
En tredje metod är en multivariat indikatormodell. Denna utgår från ett antal
regioner där antalet narkotikaanvändare är känt. Därefter tar man fram ett antal
narkotikarelaterade indikatorer i dessa regioner (till exempel arresteringar, morta-
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litet och morbiditet) och sambandet med narkotikaanvändningen. Sedan kan man
beräkna antalet narkotikaanvändare i de andra regioner genom en linjär regressionsmodell som innehåller dessa indikatorer.
Trots denna metodutveckling är det ändå osäkert om man kan generalisera resultat till hela befolkningen. Grundproblemet är att alla modellerna förutsätter att
gruppen narkotikaanvändare är homogen och att alla personerna därmed löper
samma risk för att identifieras i vården eller rättsapparaten. Men det finns mycket
som talar emot detta antagande. Flera studier rapporterar att endast en del av narkotikabrukarna, även de som injicerar narkotika, har sökt behandling eller kontakt med myndigheter (Johansson, 2003; Masson, et al., 2007; Rönnberg, Andrén,
Hermansson, Stenström, & Öberg, 1992). Situationen liknar förmodligen den inom
alkoholområdet, där en stor andel av alla personer med beroende inte söker vård
för detta tillstånd.
Det tunga missbruket i Stockholms län har skattats med hjälp av multiplikatormetoden baserad på narkotikarelaterad dödlighet i Stockholms län 1992 (Backhans
et al., inte publicerat). Som multiplikator användes dödligheten i två kohorter av
missbrukare (en med hivpositiva och en med personer som deltagit i missbruksvård). Dödsfallen bland personerna i dessa kohorter kontrollerades mot ett regionalt
register som upprättats i syfte att studera narkotikarelaterad dödlighet. Registret
baseras dels på kända narkotikamissbrukare som avlidit på sjukhus, dels på data
från Rättsmedicinalverket på personer som haft illegal narkotika i kroppsvätskorna
eller som man känt till att de var narkotikaberoende. För att minska effekten av
fluktuationer användes medelvärdet av dödligheten 1991–1993 som multiplikator. Beräkningarna av antalet tunga missbrukare utfördes uppdelat på hivstatus
och på vilken drog som använts vid dödsfallet (amfetamin eller opiater). Antalet
tunga missbrukare baserat på dödlighetsmultiplikatorn beräknades vara omkring
4 600–5 800. Resultatet jämfördes med en case finding-studie från samma år
(Byqvist, Gomér, & Olsson, 1993). Enligt de första beräkningarna från case findingstudien från 1992 beräknades antalet vara 4 000–5 000 men på samma sätt som
med UNO-79 och UNO-92 har man utfört nya beräkningar. Antalet tunga missbrukare beräknades då vara 4 500–5 500 (Kühlhorn, Kassman, & Ramstedt, 1996).

Baslinjestudien i Stockholm
Baslinjestudien i Stockholm (Britton, Hillgren, Marosi, Sarkar, & Elofsson, 2009)
omfattade 1 145 personer som mellan 1 juli 2007 och 31 augusti 2008 testades för
de blodburna infektionerna hiv, hepatit B (HBV) och hepatit C (HCV). Studien var
uppsökande och resultaten kan inte användas för att beräkna antalet narkotikaanvändare. Grupper med läkare, psykolog, sjuksköterskor, undersköterskor och biomedicinska analytiker kontaktade missbrukarna i utomhusmiljöer där de vistades
eller på de institutioner de passerade. I stort sett samtliga deltog i en intervjuundersökning om sina narkotika- och sexualvanor.
Av studiens 1 145 deltagare uppgav 720 personer att de injicerat narkotika minst
en gång de senaste 12 månaderna. Andelen ensamstående och utan fast bostad var
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hög, men mer än hälften hade egen bostadsadress. Andelen förvärvsarbetande bland
de aktiva injektionsnarkomanerna var 8 procent. Mer än två tredjedelar hade varit
häktade eller suttit i fängelse, betydligt färre kvinnor än män. Andelen utlandsfödda
var 17 procent. Narkotikadebuten skedde i genomsnitt vid 15 års ålder. Debutdrog
var oftast cannabis. Injektionsmissbruket började i genomsnitt fyra år senare.
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Sammanfattande diskussion
av de genomförda studierna

I Prevalensprojektet har olika metoder för att skatta befolkningens narkotikaanvändning kombinerats. Huvudstudien var en stor enkätundersökning som gick ut
till ett slumpvis urval på 58 000 individer i åldrarna 15–64. Tanken här var att fånga
det experimentella och sporadiska narkotikabruket, men också mer regelbundet
cannabisbruk.
Denna studie kombinerades med tre enkätundersökningar som riktades till vad
som antogs vara grupper med mer omfattande narkotikabruk än i den allmänna
befolkningen: studerande vid universitet och högskolor, restauranganställda och
festivalbesökare. Studentundersökningen var i likhet med den stora befolkningsundersökningen en postal enkätundersökning (där de som ville kunde besvara enkäten
via internet). Vid undersökningarna på restauranger och festivaler var ansvariga för
studien med för att motivera folk att delta och samla in blanketter.
Dessutom prövade man olika metoder för att nå personer med problematiskt
narkotikabruk. Dels gjordes en studie på intervjudata från kriminalvården, dels
användes en form av snöbollsmetodik för att studera dolt tungt narkotikabruk,
där utvalda narkotikaanvändare rekryterar andra narkotikaanvändare i sitt sociala
nätverk till studien. Slutligen genomfördes en studie baserad på registerdata från
sjukvården och kriminalvården.

28

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

Experimentellt
bruk

Sporadiskt
bruk

Regelbundet
bruk

Problematiskt
bruk

Befolkningsstudien
Studentstudien
Festivalstudien
Krogstudien
Kriminalvårdsstudien
Registerstudien
RDS-studien

Figur 1. Schematisk beskrivning av de ingående delstudierna i Prevalensprojektet och vilka former av narkotikabruk de förväntas täcka. Befolkningsstudien och studentstudien förväntades
täcka det experimentella och sporadiska bruket, men också delar av det regelbundna bruket,
däremot inte det problematiska bruket. Festivalstudien och krogstudien förväntades utöver alla
andra grupper också täcka en del av det problematiska bruket. Kriminalvårdsstudien bedömdes täcka det regelbundna och problematiska bruket, medan registerstudien och RDS-studien
huvudsakligen täckte det problematiska bruket.

Befolkningsstudien
Av befolkningsstudien, som är Prevalensprojektets huvudstudie, framgår att
omkring 23 procent av männen och 12 procent av kvinnorna hade använt illegal
narkotika någon gång i sitt liv. Detta betyder att cirka 600 000 män och 300 000
kvinnor i åldern 15–64 år har använt illegal narkotika någon gång. Därtill hade 4
procent av männen och 8 procent av kvinnorna någon gång använt narkotikaklassade eller beroendeskapande läkemedel utan läkarordination, eller i större omfattning än ordinerat. Detta motsvarar 116 000 män och 200 000 kvinnor. De flesta
av dessa läkemedel är narkotikaklassade. Några smärtstillande läkemedel som
Citodon och kodein är inte narkotikaklassade, men är läkemedel med ökad risk för
beroende, för vilka särskild receptblankett krävs. Sammantaget har alltså 1 216 000
svenskar i åldern 15–64 år använt narkotika eller läkemedel med beroenderisk utan
läkares ordination, eller överskridit ordinationen.
Men av alla dessa är det mycket få som fortsätter att använda narkotika regelbundet. 2 procent av männen och 0,9 procent av kvinnorna uppgav att de hade
använt någon typ av narkotika de senaste 30 dagarna, vilket motsvarar ungefär
53 000 män och 24 000 kvinnor, sammanlagt 77 000 personer. Om man till dessa
lägger de 50 000 personer som de senaste 30 dagarna använt receptbelagda läkemedel utan läkares ordination blir totalsiffran 127 000 personer.
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Som jämförelse kan nämnas att antalet alkoholberoende personer i landet uppskattas till cirka 265 000 (Kvillemo, et al., 2008). Regelbundet bruk är nu inte liktydigt
med beroende. Om man skulle göra jämföra med regelbundet alkoholbruk skulle
flera miljoner svenskar bekräfta att de använt alkohol under de senaste 30 dagarna.
Bland dessa är det endast en mindre andel, mellan 5 och 10 procent, som har ett
problematiskt bruk. Med narkotika är andelen problematiska brukare högre. Detta
hänger huvudsakligen samman med att bruket är kriminaliserat i Sverige. De som
trotsar detta förbud tillhör en normbrytande grupp, vars personlighet och sociala
villkor i högre grad leder dem in i ett beroende. I den registerstudie som genomförts
som en del av Prevalensprojektet beräknas antalet problematiska brukare till 29 500
personer. Detta är 38 procent av de 77 000 personer som i denna befolkningsenkät bekräftar att de regelbundet använder illegal narkotika, eller 23 procent av de
127 000 personer som regelbundet använder någon form av narkotika eller receptbelagda läkemedel utan läkares ordination.
Trots att dessa beräkningar är osäkra står det ändå klart att det finns en stor grupp
personer vars regelbundna narkotikabruk inte leder till att de hamnar i sjukvården
eller kriminalvården. Av tabell 24 i befolkningsstudien framgår att bland de regelbundna brukarna var det endast 22 procent av männen och 14 procent av kvinnorna
som någon gång hade haft kontakt med sjukvården på grund av sitt narkotikabruk.
I samma riktning pekar resultaten i tabell 25, som visar att bland de regelbundna
brukarna hade 24 procent av männen och 9 procent av kvinnorna haft kontakt med
polisen med anledning av sitt narkotikabruk. Det var något större andel som hade
haft poliskontakt bland dem som använt narkotika under det gångna året, men inte
bland dem som gjort det under de senaste 30 dagarna; 32 procent bland männen
och 25 procent bland kvinnorna. Att så låga andelar haft kontakt med sjukvården
kan antingen bero på att bruket inte orsakat så allvarliga konsekvenser, eller på att
de trots allvarliga konsekvenser undviker vårdkontakter. Att mer än 75 procent av
de regelbundna narkotikabrukarna undgått kontakt med polisen bekräftar dels att
det dolda narkotikabruket är stort, dels att tillgängligheten till narkotika är god
trots de stora resurser som satsats på polisen.
Många personer som använder narkotika regelbundet bekräftar alltså detta när
de får frågan i en postal enkätundersökning. Detta är värt att påpeka då det finns
en allmän uppfattning att regelbundna narkotikaanvändare antingen inte går att nå
med enkätundersökningar eller att de förnekar bruk när de får frågan. Detta hindrar
naturligtvis inte att det här sannolikt rör sig om en underskattning. I synnerhet får
man räkna med att det intravenösa narkotikabruket underskattas. Ändå rapporterar
så många som 7,8 procent av dem som använt narkotika de senaste 30 dagarna att de
injicerat, vilket uppräknat till befolkningsnivå motsvarar 6 000 personer. Alla intravenösa narkotikaanvändare är således inte otillgängliga för enkätundersökningar.
Befolkningsstudien ger trots sina begränsningar flera andra viktiga resultat.
Tillämpar man resultaten från enkäten på hela befolkningen är det cirka 8 700
personer som använder cannabis 2–3 gånger per vecka, och cirka 2 700 personer
4 gånger per vecka eller oftare, sammanlagt 11 400 personer. Drygt 1 600 personer
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använder opiater (heroin, opium, morfin) 2–3 gånger per vecka; drygt 700 gör det
4 gånger per vecka eller oftare; sammanlagt cirka 2 300 personer. Detta kan jämföras med de skattningar på cirka 7 500 personer med tungt opiatbruk som tidigare
registerstudier resulterat i (B. Olsson, et al., 2001). Enligt de här beräkningarna
fann man en knapp tredjedel av de tunga opiatbrukarna genom befolkningsstudien.
För andra droger var andelarna lägre, det är bara cirka 200 personer som använder amfetamin 2–3 gånger per vecka; cirka 600 gör det fyra gånger per vecka eller
oftare; sammanlagt 800 personer. Tidigare registerstudier talar för att detta är cirka
10 procent av de tunga amfetaminbrukarna. Brukare av olika preparat har således
olika benägenhet att medverka i studier av detta slag.
Tabell 3. Frekvens av användning (av de som använt narkotika de senaste 30 dagarna).
Substans

2–3 ggr/v

4 ggr/v eller mer

Cannabis

Andel
Cirka antal personer

11,7
8 700

3,7
2 700

Amfetamin

Andel
Cirka antal personer

0,3
200

0,8
600

Opiater

Andel
Cirka antal personer

2,3
1 600

1
700

Livstidssiffror för narkotikaanvändning har lågt värde
Det regelbundna narkotikabruket är högst bland yngre personer. I befolkningsundersökningen (tabell 2) är det de yngsta männen, 15–24 år som har den högsta andelen narkotikabruk under de senaste 30 dagarna, 4 procent, medan det bland kvinnorna är ålderskategorin 25–34 år som har det högsta aktuella bruket, 1,8 procent.
Därefter minskar aktuellt narkotikabruk med stigande ålder för båda könen. Mer
svårförklarligt är att andelen som har använt narkotika någon gång i livet minskar
med stigande ålder (tabell 2). Den högsta andelen, 25 procent för män och kvinnor
sammanslagna, finns i åldern 25–34 år. Därefter minskar den och är lägst, 12 procent, i den äldsta gruppen, 55–64 år. Detta är märkligt eftersom narkotikabruket
var större 1970, då de som nu är 55–64 år var 15–24 år gamla. Förklaringen kan
vara att gamla narkotikaerfarenheter glöms, förträngs eller förnekas. Detta är ett
skäl att inte fästa någon större vikt vid livstidssiffrorna i narkotikaundersökningar.
Ett annat är att det inte är så relevant att ta reda på gamla narkotikaerfarenheter av
experimentell karaktär som inte har särskild betydelse för den aktuella situationen.

Studentundersökningen
I studentundersökningen var syftet att kartlägga narkotikaanvändningen bland heltidsstudenter på högskola eller universitet. I analyserna inkluderades studenter i
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åldern 18–34 år. Resultaten visade att omkring 35 procent av männen och 33 procent av kvinnorna hade använt narkotika någon gång i sitt liv.
Resultaten från studentundersökningen talar inte för att studenter använder narkotika mer än andra i samma åldersgrupper i befolkningen. I befolkningsundersökningen finner man i tabell 8 ingen stor skillnad i narkotikabruket mellan studenter
och förvärvsarbetande, i båda fallen uppger 19 procent narkotikabruk någon gång
i livet. Men det är något vanligare bland studenterna att man har använt narkotika
under de senaste 30 dagarna, 1,5 procent bland studenterna mot 0,9 procent bland
de yrkesarbetande. Särskilt är det högre bland de kvinnliga studenterna, 1,6 procent mot 0,3 procent bland kvinnliga yrkesarbetande, medan det inte finns några
skillnader mellan manliga studenter och yrkesarbetande. Men studentgruppen är
betydligt yngre än den yrkesarbetande gruppen, så resultatet talar snarast för att
manliga studenter i mindre utsträckning använder narkotika regelbundet än jämnåriga yrkesarbetande.
Det är intressant att kvinnliga studenter anger något mer narkotikabruk än manliga studenter, 20,1 mot 17,5 procent anger bruk någon gång. Huvudsakligen beror
det på högre andelar bruk under det senaste året bland kvinnorna. Motsatsen gäller för yrkesarbetande, där siffran för bruk någon gång i livet för männen är 22,6,
jämfört med 14,6 procent för kvinnorna.
Studenternas högre regelbundna bruk jämfört med befolkningen i stort förefaller mer kopplat till deras ålder än deras studentstatus. Studentundersökningen ska
därför närmast ses som en undersökning av unga vuxnas narkotikavanor, även om
det i undersökningen också finns ett antal frågor som belyser just studenternas psykosociala bakgrund. Det var bland både män och kvinnor en större andel bland de
studenter som läste en fristående kurs som hade använt narkotika än bland dem
som läste någon typ av sammanhållet studieprogram. Om man tittar på hur länge
respondenterna studerat är användningen bland kvinnor vanligare hos de som studerat längre medan det hos männen var en relativt liten skillnad. Det var heller
ingen skillnad, totalt sett, mellan dem som tagit mer eller mindre än 50 procent av
möjliga studiepoäng. Det var generellt sett vanligare med narkotikaerfarenhet bland
de studenter som var födda utanför Sverige. Bland männen var andelen narkotikaanvändare större bland dem som bodde i storstadsområden än i övriga landet, men
bland kvinnorna var förhållandet det motsatta.
Användningen av sömnmedel eller smärtstillande medel var ungefär lika vanlig bland manliga och kvinnliga studenter, omkring 4 procent uppgav att de hade
använt denna typ av läkemedel utan läkares ordination någon gång i sitt liv.

Festivalstudien
Prevalensprojektet studerade också narkotikavanor bland festivaldeltagare. Dels
var detta en miljö där tidigare studier talade för hög narkotikaanvändning (Bossius
& Sjö, 2004; Sjö & Bossius, 2004), dels kunde man här prova en annan undersökningsmetod. 1 279 festivalbesökare vid två festivaler tillfrågades om att delta i en
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studie om narkotikavanor. 94 avböjde att medverka medan 1 072 besvarade alla
frågor i enkäten. 61 procent av männen och 50 procent av kvinnorna hade använt
narkotika någon gång. Bland såväl män som kvinnor uppgav mellan 15 och 20 procent narkotikaanvändning för mer än ett år sedan och lika många under de senaste
12 månaderna. Andelen med narkotikaanvändning den senaste månaden uppgick
till 26 procent bland männen och 16 procent bland kvinnorna. Av dem som uppgav
narkotikaanvändning någon gång i livet hade 6 procent av männen och 1 procent
av kvinnorna någon gång injicerat narkotika.
Den allra vanligaste typen av narkotika var cannabis som 59 procent av männen
och 49 procent av kvinnorna uppgav att de hade använt. Den näst vanligaste var
för männen amfetamin (21 procent), därefter ecstasy (19 procent), hallucinogener
(17 procent) och kokain (16 procent). Också för kvinnorna var amfetaminet näst
vanligast (8 procent) och därefter ecstasy (7 procent). Hallucinogener och kokain
var lika vanligt bland kvinnorna, 6 procent uppgav att de hade använt respektive
drog. Den minst vanliga typen av narkotika var för båda könen heroin, som 4 procent av männen och 1 procent av kvinnorna uppgav att de hade använt. Det var
vanligare bland kvinnor att någon gång ha använt receptbelagda läkemedel utan
läkares ordination men endast en mycket liten andel uppgav att det hade hänt den
senaste månaden. Bland dem som uppgav att de använt narkotika fanns de högsta
andelarna med riskabel alkoholkonsumtion. Andelen dagligrökare var också större
i alla grupper som uppgav att de hade använt narkotika.

Restaurangpersonal
Tidigare svenska rapporter har beskrivit hög narkotikaanvändning bland restauranganställd personal (Gripenberg, 2002). Personal som gick kurser i ansvarsfull
alkoholservering fick i 11 län under 2007 och 2008 en enkät om alkohol, narkotika
och tobaksvanor. Av 572 kursdeltagare svarade 485 på enkäten. De allra flesta var
mellan 18 och 34 år gamla, det vill säga i stort sett samma åldersgrupp som deltagarna i studentundersökningen och något äldre än deltagarna i festivalstudien. 56
procent var kvinnor. 31 procent av männen och 18 procent av kvinnorna uppgav att
de någon gång i livet använt narkotika. Av männen var det 4 procent som hade gjort
det den senaste månaden och motsvarande siffra för kvinnor var 1 procent. Den
vanligaste typen av narkotika var cannabis, följt av kokain och ecstasy (lika vanliga). Minst vanligt var amfetamin. Ungefär var tionde narkotikaanvändare uppgav
att de tagit mer än ett preparat vid samma tillfälle.
Mindre än en procent hade någon gång injicerat något preparat. Narkotikabrukarna drack mer och oftare alkohol än ickebrukarna. Lägre andelar av deltagarna i studien rapporterade narkotikabruk jämfört med en liknande undersökning
genomförd i Stockholm 2007/2008 (Gripenberg, 2010). Här rapporterade 52,7
procent narkotikabruk någon gång i livet, vilket var en nedgång från 60,2 procent
vid en tidigare undersökning 2001.

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

33

Även siffrorna för narkotikabruk de senaste 12 månaderna var väsentligt lägre i
denna undersökning än i Stockholmsundersökningen, där 18,9 procent rapporterade narkotika-bruk de senaste 12 månaderna. Det är också mindre än 2001, då
motsvarande siffra var 26,7 procent.
Lägre andelar av narkotikabrukarna i denna undersökning hade varit i kontakt
med polis och sjukvård, 2–3 procent, än i befolkningsstudien. Resultaten aktualiserar flera metodfrågor.

Studier av problematiskt narkotikabruk
Dömda inom kriminalvården
Det finns skäl att tro att en stor andel av de som dömts för brott har ett problematiskt narkotikabruk och att de utgör en betydande andel av alla personer med
problematiskt narkotikabruk. Framför allt var häktesstudier av intresse, särskilt
de stickmärkesundersökningar som gjorts där, men också de studier som gjorts på
anstalter och i frivården baserade på intervjuer med ASI-formuläret, ett intervjuformulär som används för att skatta tyngden i alkohol- och narkotikaproblem (Krantz
& Elmby, 2007). Av olika skäl misslyckades dessa försök; antingen var data inte
tillgängliga, eller så var det oklart hur representativa de undersökningar som gjorts
var för de aktuella populationerna. I den här rapporten finns en kortfattad sammanställning av ASI-data från ett antal behandlingsavdelningar inom kriminalvården.
Av dessa framgår att de studerade personerna tillhörde en socialt mycket utsatt
grupp. Däremot var det oklart hur många som hade använt narkotika dagligen, och
relativt få uppgav att de hade injicerat. I vissa delar väcker resultaten frågor om hur
väl ASI fungerar i en anstaltsmiljö, där de intagna är mycket beroende av anstaltsledningen. I flera fall ger svaren förvånande låga frekvenser. Rapporten innehåller
många intressanta uppgifter, men hur representativa de är för alla intagna i kriminalvården går inte att säga.

RDS–studien
En annan metod att studera narkotikabruk innebär att utvalda personer med problematiskt narkotikabruk (så kallade seed) rekryterar andra personer med problematiskt narkotikabruk i sitt sociala nätverk till studien. Dessa rekryterade individer
rekryterar nya problematiska användare i nästa våg och så vidare i en lång kedja.
Det är en modifierad snöbollsmetod som kallas respondent-driven sampling (RDS).
Enheten för klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet använde metoden för
att beräkna förekomsten av dolt tungt narkotikabruk. RDS skiljer sig från annan
snöbollsmetodik där det i stället är intervjuarna som kontaktar andra i individernas
personliga nätverk. För Prevalensprojektet var syftet med RDS-studien att kartlägga
förekomsten av dolt problematiskt narkotikabruk.
Samtliga nio seed rekryterades från sprutbytesmottagningen i Malmö, sex män
och tre kvinnor. Sammanlagt 57 individer rekryterades under totalt nio vågor. Alla
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individerna hade haft myndighetskontakter på grund av sitt narkotikabruk, 55 procent av dem med både socialtjänst och sjukvård under det senaste året. Alla rapporterade intravenöst narkotikabruk. Alla utom en hade haft kontakt med sprutbytesprogrammet det senaste året. Några dolda narkomaner upptäcktes således inte.
De seeds som valdes från sprutbytesverksamheten i Malmö visade sig enbart
rekrytera deltagare från sprutbytesverksamheten, som i sin tur också bara rekryterade personer därifrån. Metoden fungerade alltså inte för att upptäcka och få
kontakt med dolda narkotikaanvändare. En förklaring till detta kan naturligtvis
vara att tungt narkotikabruk förr eller senare leder till kontakter med vården. Men
en annan kan vara att de narkotikabrukare som inte drabbats av allvarliga konsekvenser inte rör sig i samma kretsar. Mycket talar för att olika grupper av narkotikabrukare lever i olika sociala nätverk. Resultatet från RDS-studien talar för att deltagarna i sprutbytesprogrammet, som i hög grad är socialt utstötta, har begränsad
kontakt med socialt mer etablerade narkotikaanvändare. Sannolikt krävs en annan
seedpopulation för att nå de regelbundna brukarna som inte kommit i kontakt med
vården eller rättsväsendet.
Det mesta talar för att det är stor skillnad i tyngden i beroendet mellan dessa grupper. Med tilltagande tyngd ökar sannolikheten för att brukarna kommer i kontakt
med vården eller rättsväsendet. Som framgår av befolkningsstudien har merparten
av de personer som använt narkotika de senaste 30 dagarna aldrig haft kontakt med
vare sig vård eller rättsväsende. Det finns således en betydande heterogenitet inom
gruppen narkotikaanvändare. Sannolikt har många narkotikaanvändare sociala
skyddsnät och andra skyddsfaktorer som begränsar risken att det regelbundna bruket övergår i ett problematiskt bruk.
En kombination av data från befolkningsstudien och RDS-studien stödjer detta.
I RDS-studien finner man att majoriteten, 68 procent, av de 66 studiepersonerna var
bostadslösa. I befolkningsstudien finner man visserligen att fler regelbundna narkotikabrukare har bostadsproblem än icke-brukare. I kategorin ”annat” boende, som
innefattar bostadslöshet, hade 7,9 procent använt narkotika de senaste 30 dagarna,
jämfört med 3,4 procent av de ensamboende och 0,4 procent av dem som bor
ihop med en partner. Men de flesta regelbundna brukarna har ett ordnat boende.
Uppräknat till nationell nivå har 61 000 personer med regelbundet narkotikabruk
ett ordnat boende, jämfört med 16 000 som saknar sådant.
På motsvarande sätt finner man att 74 procent av RDS-studiens deltagare var
arbetslösa. I befolkningsstudien finner man förvisso att det bland de arbetslösa finns
en betydligt högre andel regelbundna narkotikaanvändare, 4,6 procent, än bland
dem som arbetar eller studerar, där motsvarande andel är 0,9 respektive 1,5 procent. Men totalt finner man att det är ungefär dubbelt så många regelbundna användare som arbetar eller studerar än som går arbetslösa, drygt 27 000 jämfört med
14 000 uppräknat till nationell nivå. I RDS-studien fick 65 procent socialbidrag.
Man finner i befolkningsstudien att en mycket hög andel, 35 procent, av de regelbundna brukarna får socialbidrag, men även i detta fall är det ungefär dubbelt så
många, 65 procent, som inte får det. Det stora flertalet i RDS-studien, 95 procent,
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hade haft kontakt med polisen någon gång, medan endast 28 procent av de manliga
regelbundna brukarna i befolkningsstudien och 18 procent av de kvinnliga hade
haft kontakt med polisen någon gång.
Resultaten talar för att det här rör sig om två grupper. Den ena med mycket stora
konsekvenser av sitt narkotikabruk, och där narkotikabruket kan ses som en del av
ett långt gånget utanförskap. I den andra är narkotikabruket mer ett riskbruk i för
övrigt relativt välordnade sociala förhållanden. Som fallet är med alkohol finns det
sannolikt ett starkt samband på gruppnivå mellan intensiteten i beroendet och de
sociala komplikationerna, medan det på individnivå finns många undantag.

Registermetoden
En tredje metod för att studera problematiskt narkotikabruk är att utnyttja vårdregister. Med hjälp av olika statistiska metoder kan man med ledning av antalet
vårdade personer uppskatta antalet personer som inte vårdats, det så kallade mörkertalet, och därmed beräkna det totala antalet personer med problematiskt narkotikabruk. I den här rapporten ingår en sådan beräkning där två datamaterial
används; det ena är personer som vårdats inom hälso- och sjukvården och där fått
en diagnos som varit narkotikarelaterad, det andra är personer som av kriminalvården bedömts vara problematiska narkotikamissbrukare. Metoden följer vedertagna
riktlinjer för denna typ av beräkningar och har tillämpats i en rad olika länder.
Registermetoden är attraktiv eftersom man kan göra återkommande beräkningar
utan stora kostnader. Samtidigt finns det en rad begränsningar. En av de främsta gäller antagandet att gruppen är homogen, det vill säga att de som vårdats liknar dem
som inte vårdats. Men det vet vi inte mycket om, det är möjligt att det finns en grupp
som använder narkotika regelbundet utan att de drabbas av sådana konsekvenser
som för dem till sjukvård eller fängelse. Denna grupp, vars storlek är okänd, skulle
i sådana fall inte ingå i beräkningarna. Även om det alltså inte går att beräkna det
totala antalet narkotikaanvändare, finns det ett stort värde i att beräkna hur många
personer som har en form av problematiskt narkotikabruk som kräver vårdinsatser.
Syftet med registerstudien inom Prevalensprojektet var att kontrollera tidigare
mörkertalsberäkningar samt att presentera en mer effektiv metod att skatta omfattningen av problematiskt narkotikabruk. Genom att beräkningen genomförs med
hjälp av registerdata underlättas beräkningarna samtidigt som kostnaderna kan
hållas nere. I den aktuella studien har beräkningarna baserats på registerdata från
såväl sjukvården som från kriminalvården. Därmed ingår sannolikt en stor andel av
alla personer med ett problematiskt narkotikabruk.
Undersökningen visar att 29 500 hade ett problematiskt narkotikabruk 2007.
Siffran är något högre än med tidigare skattningar, även om man räknar med befolkningsökningen. När olika tvärsnittsundersökningar jämförs kan man inte utesluta
att skillnaderna beror på att olika metoder använts. Metoden som beskrivs i denna
rapport skulle dock kunna vara startpunkten för beräkningar av problematiskt narkotikabruk både framåt och bakåt i tiden eftersom det finns data många år bakåt i
tiden.
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Studien visade att överlappningen mellan de båda datakällorna var liten och endast
drygt 16 procent av dem som bedömts vara grava narkomaner inom kriminalvården var kända inom hälso- och sjukvårdens slutenvård. En preliminär slutsats är
att registeruppgifter från kriminalvården ger kunskap om individer som skulle ha
förblivit okända om utgångspunkten varit patientregistret. För att undersöka detta
närmare bör en fördjupad studie genomföras där en jämnårig grupp klienter inom
kriminalvården jämförs med material från hälso- och sjukvården under en längre
tidsperiod.

Kvinnor och män
De flesta resultaten från de olika delstudierna i Prevalensprojektet talar för att narkotikabruket är större bland män än bland kvinnor. Men bilden är inte entydig, och
i vissa fall är bruket vanligare bland kvinnor. Ungefär dubbelt så många män som
kvinnor, 24 mot 12 procent, uppger i befolkningsstudien att de någon gång använt
narkotika. Även för regelbundet bruk, de senaste 30 dagarna, är männen ungefär
dubbelt så många som kvinnorna, 2,0 mot 0,9 procent. Dock är det något fler kvinnor, 1,7 procent, som rapporterar bruk de senaste 12 månaderna – men inte den
senaste månaden, jämfört med 1,3 procent för männen.
Männen dominerar också inom olika åldersintervall (tabell 2). I åldersgruppen
15–24 år är skillnaderna mellan könen mindre, men fortfarande övervikt för män:
17,6 procent av männen har någon gång använt narkotika, jämfört med 13,7 procent bland kvinnorna. Även för regelbundet bruk, de senaste 30 dagarna, är det
dominans för männen, 4,0 procent mot 0,9 procent för kvinnorna. Men det är fler
kvinnor som rapporterar bruk de senaste 12 månaderna – men inte den senaste
månaden, 4,4 procent mot 2,7 procent bland männen. I nästa åldersgrupp, 25–34
år, dominerar männen i alla kategorier, liksom i huvudsak för de följande åldersgrupperna.
Vid en närmare granskning av kokainbruk ser vi återigen högre siffror för män
än för kvinnor totalt (tabell 18). Däremot är det högre siffror för unga kvinnor än
för unga män. I åldersgruppen 15–24 år (tabell nedan) är det betydligt fler kvinnor
än män som någon gång använt kokain, 3,7 mot 1,1 procent. Andelen som använt
under de senaste 12 månaderna är också högre för kvinnor, 2,7 mot 0,5 procent,
medan det aktuella bruket de senaste 30 dagarna är ungefär detsamma för kvinnor
och män, 0,3 respektive 0,2 procent. I nästa åldersgrupp, 25–34 år, är skillnaderna i
kokainbruk mellan män och kvinnor små, och i de äldre åldersgrupperna dominerar
männen.
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Tabell 4. Kokainanvändning
15–64 år
Män

Kvinnor

15–24 år
Män

Kvinnor

25–34 år
Män

Kvinnor

Senaste året

0,3

0,6

0,5

2,7

0,8

0,7

Senaste månaden

0,1

0,1

0,2

0,3

0,2

0,4

Någon gång i livet

3,8

2,6

1,1

3,7

7,4

6,7

35–44 år
Män

Kvinnor

45–54 år
Män

Kvinnor

55–64 år
Män

Kvinnor

Senaste året

0,2

0,1

0

0

0

0

Senaste månaden

0,1

0,1

0

0

0

0

Någon gång i livet

4,6

1,4

4,3

2

1,8

0

Även för amfetamin, hallucinogener, lugnande läkemedel och sömnmediciner är det
högre siffror för unga kvinnor än unga män (tabell 18). Även för dessa substanser
är skillnaderna små i nästa åldersgrupp 25–34 år, och i de äldre åldersgrupperna
dominerar männen. För lugnande läkemedel och sömnmediciner dominerar dock
kvinnor i alla åldersgrupper.
Resultat från studentundersökningen talar också för högre narkotikabruk bland
kvinnor i vissa sammanhang. Med undantag för cannabis, har kvinnor använt samtliga narkotiska preparat oftare än män (tabell 11, figur 1). Genomgående handlar
det om bruk under det senaste året, eller längre tillbaka i tiden, men inte de senaste
30 dagarna. Studentundersökningen riktades till personer i åldern 18–34 år, och
överlappar alltså i stor utsträckning de två yngsta åldersgrupperna i befolkningsundersökningen.
Såväl festival- som krogundersökningarna talar å andra sidan för att männen
dominerar i dessa åldersgrupper, för samtliga preparat, även kokain (festivalstudien, figur 4; krogpersonalstudien, tabell 2). Sannolikt beror dessa motstridiga
resultat på att metoderna och undersökningsförhållanden varit olika. Exempelvis
är det möjligt att män och kvinnor är olika benägna att rapportera narkotikabruk i
postala enkätundersökningar, jämfört med fältförlagda enkätundersökningar.
Svarsfrekvensen är generellt låg så alla resultat måste tolkas försiktigt; särskilt
när det rör sig om låga tal. Vi kan ändå nämna några saker (se tabell nedan samt
tabell 15–17 i befolkningsstudien). En är de helt olika mönster i den psykosociala
bakgrundsbilden som befolkningsstudien visar för män och kvinnor som använder narkotika frekvent, här definierat som två gånger per vecka eller oftare (tabell
nedan). Kvinnor rapporterar generellt betydligt mer negativa förhållanden än män.
Den variabel där skillnaden är minst är tillfredsställelsen med vänskapsförhållanden, där männen är nöjda med dessa i 84 procent av fallen, medan kvinnorna är
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nöjda i 61 procent av fallen. Däremot är kvinnorna betydligt mindre nöjda med
sina familjerelationer. 4 procent av kvinnorna är nöjda med dessa, jämfört med 88
procent av männen. 94 procent av kvinnorna är mycket missnöjda i detta avseende
jämfört med 6 procent av männen. Samma skillnad finns för emotionellt stöd, 89
procent av männen uppger sig ha någon särskild person som de kan dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt; för kvinnorna är motsvarande siffra 15 procent.
Kvinnor uppger också betydligt mer psykisk ohälsa. Av de senaste 30 dagarna uppger kvinnorna dålig psykisk hälsa (exemplifierat med stress, nedstämdhet eller oro)
i 19,6 dagar, medan männen rapporterar 3,5 dagar.
Tabell 5. Psykosociala förhållanden bland dem som använder narkotika 2 ggr/vecka eller oftare
Andel (procent) som uppger ”För det
mesta nöjd/ Nöjd / Kunde inte vara
bättre” för sina vänskapsförhållanden

Andel (procent) som uppger ”För det
mesta nöjd / Nöjd / Kunde inte vara
bättre” för sina familjeförhållanden

Män

83,8

88,2

Kvinnor

60.6

4

Andel som uppger att de har
emotionellt stöd

Uppgett antal dagar de senaste
30 dagarna med dålig psykisk hälsa

Män

89,2

3,5

Kvinnor

14,9

19,6

		

Resultaten väcker dels frågor om narkotikautvecklingen bland de yngsta kvinnorna, dels talar de för olika livsvillkor för manliga och kvinnliga narkotikabrukare. Resultaten från befolkningsundersökningen och studentundersökningen som
talar för högre narkotikabruk bland unga kvinnor motsägs delvis av krogpersonaloch festivalundersökningarna; här krävs ytterligare studier för att klargöra läget.
Resultaten från befolkningsundersökningen om psykosociala förhållanden talar för
att kvinnor som ofta använder narkotika är betydligt mer utsatta än män, med mindre socialt stöd och större psykisk sjuklighet.

Psykosociala förhållanden
Narkotikabruk var vanligare i psykosocialt utsatta grupper. Sambanden går ofta,
men inte alltid, i förväntad riktning, med ökande narkotikabruk vid ökande psykosociala problem. Således är narkotikabruket större bland arbetslösa personer eller
personer med ekonomiska problem, bland bostadslösa, bland personer med svaga
sociala nätverk och med psykisk ohälsa. Däremot ser man inga klara samband mellan utbildningsnivå och narkotikabruk, eller mellan inkomster och narkotikabruk.
Narkotikabruk var vanligare i storstadsområden än i övriga landet.
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Enligt denna undersökning verkar narkotikabruket vara diffust utspritt i befolkningen. Andelarna som använder narkotika är högre bland utsatta personer, men de
flesta brukarna tillhör inte utsatta grupper. Det förefaller alltså vara samma paradox som för alkohol: även om den individuella risken för problem ökar med ökande
konsumtion och är mycket hög för de som dricker mest, så inträffar ändå de flesta
problemen bland dem med måttligt förhöjda konsumtionsnivåer. Detta av det enkla
skälet att de är så många fler.
Det här förhållandet (den epidemiologiska paradoxen) gäller på många hälsoområden, exempelvis högt blodtryck och övervikt, och har stor betydelse för policy:
man kan inte begränsa behandling eller förebyggande arbete till den lilla gruppen
med det mest uttalat riskabla beteendet. Man måste också ta hand om den större
gruppen som inte är lika illa ute. Som framgår är data för denna diskussion inom
narkotikaområdet betydligt mer osäkra. Men det finns ändå tillräckligt underlag för
att kunna dra slutsatsen att en stor grupp personer som använder narkotika regelbundet inte motsvarar schablonbilden av socialt marginaliserade gatunarkomaner.
De 29 500 problematiska narkotikabrukare som beräknas finnas i Sverige i registerstudien är del av en större grupp regelbundna brukare som med ledning av data från
befolkningsundersökningen kan beräknas vara 3–4 gånger större.
Sannolikt ser bilden för de mest problematiska användarna annorlunda ut. Här
rör det sig i högre grad om personer som utvecklat narkotikaberoende, och där en
stor andel injicerar, och vars narkotikaanvändning oftare är sammanvävd med kriminalitet. Erfarenheten från forskningen talar för att stora delar av dessa grupper
inte nås av eller inte vill delta i enkätundersökningar om narkotikavanor.

Läkemedel
Med läkemedel menar vi i detta sammanhang narkotikaklassade läkemedel eller
beroendeskapande läkemedel som kräver särskild receptblankett. Med bruk menar
vi bruk av dessa läkemedel utan läkares ordination, eller om man använder mer än
ordinationen säger. För läkemedel är det motsatta mönster mot illegal narkotika
för kön och ålder. Ungefär dubbelt så många kvinnor som män har använt narkotikaklassade eller beroendeskapande läkemedel på detta sätt. Detta gäller både bruk
någon gång i livet (7,7 procent mot 4,4 procent), och bruk de senaste 30 dagarna
(1,3 procent mot 0,6 procent). För bruk under de senaste 12 månaderna, men inte
under de senaste 30 dagarna är skillnaderna mindre (1,6 procent bland kvinnorna,
1,3 procent bland männen).
I motsats till annan narkotika ökar bruket av narkotikaklassade och beroendeskapande läkemedel med ålder. För män och kvinnor sammantaget finns den lägsta
nivån, 3,3 procent, i åldersgruppen 15–24 år. I de följande åldersgrupperna, 25–54
år, ligger bruket på cirka 6,5 procent, för att öka till 7,5 procent i den äldsta åldersgruppen som ingår i undersökningen, 55–64 år. Mönstret överensstämmer med
Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät, där läkemedelsanvändningen
ökar med ökande ålder; allra högst procentandel brukare finns bland kvinnor över
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64 år. Men i den nationella folkhälsoenkäten efterfrågas inte om man tagit läkemedel utan eller utöver läkares ordination.
Även ur ett etnicitetsperspektiv ses ett avvikande mönster, där utomnordiska
européer har betydligt högre bruk än övriga grupper: de som är födda i Sverige,
övriga Norden och övriga världen. Siffrorna gäller både kvinnor, där 12,6 procent
använt läkemedel på detta sätt någon gång i livet, och män (7,8 procent) som är
födda i Europa utanför Norden.
Mönstret för boendesituation och läkemedelsanvändning ser också något annorlunda ut.
Den högsta prevalensen (10,1 procent) återfinns för kvinnor i gruppen ensamboende och för männen i gruppen som bor med barn (10,5 procent).
När det gäller utbildning fanns den högsta andelen som använt läkemedel på det
här sättet någon gång i livet bland män och kvinnor med kortast utbildning (8,7
procent respektive 13,8 procent), vilka också hade högst andel användare under de
senaste 30 dagarna (0,9 procent respektive 1,8 procent). Beträffande sysselsättning
var livstidsanvändningen klart högst (5,7 procent respektive 15,2 procent) bland
dem med sjukersättning eller aktivitetsersättning eller som var långtidssjukskrivna.
Omkring 7 procent av kvinnorna som använt läkemedel på detta sätt någon gång
rapporterade dålig eller mycket dålig hälsa, medan andelen bland män var drygt 1
procent.
I studentundersökningen noterades att användningen av sömnmedel eller smärtstillande medel var ungefär lika vanlig bland män och kvinnor, kring 4 procent
uppgav att de hade använt denna typ av läkemedel utan läkares ordination någon
gång i sitt liv. Detta läkemedelsbruk var för kvinnorna vanligare i den högre åldersgruppen, 11 procent av kvinnorna 25–34 år uppgav att de hade använt läkemedel
på ett sådant sätt någon gång i livet, jämfört med endast 1 procent av kvinnorna i
åldersgruppen 15–24. Bland männen var dock denna typ av användning vanligare
i åldern 18–24 där 4 procent hade gjort detta någon gång i livet, att jämföra med 3
procent i den högre ålderskategorin.
Resultaten från festivalundersökningen och krogpersonalundersökningen var
något motsägelsefulla för läkemedelsbruk. I festivalundersökningen var detta vanligare bland kvinnorna än bland männen. Totalt 8 procent av kvinnorna och 4
procent av männen uppgav att detta hade hänt någon gång. Av kvinnorna svarade
dessutom 2 procent att det hänt den senaste månaden. I krogpersonalundersökningen å andra sidan rapporterade en något större andel av männen (10,6 procent)
än av kvinnorna (10,1 procent) att de hade använt receptbelagda smärtstillande
eller sömnmedel och lugnande medel utan läkares inrådan. Bland männen uppgav
6,4 procent sådan användning för mer än ett år sedan, 0,5 procent det senaste året
men inte den senaste månaden och 3,7 procent den senaste månaden. Motsvarande
siffror för kvinnorna var 5,6 procent, 1,1 procent och 3,4 procent.
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Cannabis som första drog
Den största andelen som använt narkotika den senaste månaden återfanns i åldersgruppen 15–24 år, där 4 procent svarade att så var fallet. Den vanligaste typen av
narkotika var för båda könen cannabis, som 16,4 procent uppgav att de använt
någon gång. Från annan forskning är det känt att cannabis var debutdrog för det
stora flertalet problematiska narkotikaanvändare. I baslinjestudien från Stockholm
(Britton, et al., 2009) rapporteras att det efter cannabisdebuten gick i genomsnitt
fyra år innan man började injicera. Det går alltså för det mesta lång tid från det att
någon börjar experimentera med cannabis till att narkotikabruket övergår i injektionsbruk, tid som kan användas för förebyggande insatser.

Bruk av flera droger
Tabell 19 i befolkningsstudien visar att bruk av flera illegala droger är vanligt och
att andelen är särskilt hög bland dem som använt narkotika någon gång det senaste
året, inklusive den senaste månaden. Andelen är särskilt hög bland män som använt
narkotika under den senaste månaden, och bland kvinnor som använt det senaste
året, men inte den senaste månaden. Några rapporter talar för att andelen personer
som använder flera preparat samtidigt har ökat på senare år (Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2008; Svensson, 2000).
Narkotikabrukarna konsumerar också mycket alkohol. I befolkningsstudien finner man att bland de regelbundna narkotikabrukarna är 58 procent riskbrukare av
alkohol, mätt med AUDIT-formuläret; bland männen 63 procent, bland kvinnorna
45 procent. Bland regelbundna läkemedelsbrukare är siffran 72 procent, 92 procent
bland männen och 60 procent bland kvinnorna. Tobakssiffrorna är inte lika höga;
27 procent av de regelbundna brukarna röker också dagligen; 23 procent bland
männen och 34 procent bland kvinnorna. Detta är högre andelar än i den allmänna
befolkningen, men motsäger ändå uppfattningen att alla narkotikabrukare också
är rökare.
Siffrorna illustrerar ett utbrett blandbruk av olika psykoaktiva droger. De visar
på betydelsen av att förebygga alkohol- och tobaksbruk bland ungdomar, eftersom nästan alla som använder narkotika regelbundet tidigare har druckit mycket
alkohol, och många har rökt. De är också en illustration av de hälsorisker som
de regelbundna brukarna löper. Riskbruk av alla beroendeskapande substanser,
alkohol, narkotika, och tobak, innebär stora risker för ohälsa, och i kombination
förstärks riskerna kraftigt. Påfallande ofta noterar man exempelvis vid heroindödsfall till följd av överdoser att personerna ifråga har överraskande låga opiatnivåer
(A. Fugelstad, et al., 2003; Kronstrand, Grundin, & Jonsson, 1998). Det är också
vanligt att man vid överdos har höga halter alkohol i blodet – och ofta andra droger
(A. Fugelstad, et al., 2003; Hickman, et al., 2003).
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Metoder och urval
I detta projekt prövades olika metoder för att beräkna omfattningen av narkotikabruket i Sverige. Den postala enkäten till befolkningsurvalet gav mycket information, främst om det experimentella och sporadiska bruket, men också överraskande
mycket besked om det regelbundna narkotikabruket. Det står likväl klart att uppskattningarna av narkotikaanvändningen utifrån dessa data blir för låga – i likhet
med befolkningsundersökningar om andra levnadsvanor. Ett försök att korrigera
för detta gjordes genom specialundersökningar i grupper som förväntades ha större
andel narkotikaanvändare än den allmänna befolkningen. Även om också dessa
undersökningar drabbats av underskattningar är siffrorna betydligt högre här. I studentundersökningen rapporterar 5,5 procent av männen och 1,2 procent av kvinnorna narkotikabruk under den senaste månaden. I krogpersonalundersökningen är
motsvarande siffror för männen 3,7 procent och för kvinnorna 1,1 procent, medan
siffrorna från festivalundersökningen är 27 procent respektive 16 procent. Siffrorna
från dessa tre undersökningar ska jämföras med siffrorna från befolkningsundersökningen som var 2 procent respektive 0,9 procent.
De tre specialundersökningarna riktade sig alla till grupper där yngre personer
dominerar. Om man studerar gruppen 15–34 år i befolkningsundersökningen finner
man något högre siffror: 3,4 procent för männen och 1,2 procent för kvinnorna.
Men gruppernas sammansättning förklarar bara en del av skillnaderna, en annan
förklaring är vilka metoder man använder. I befolkningsstudien, liksom i studentstudien, användes postala enkäter, med stora bortfall. I festivalstudien och krogpersonalstudien användes också enkäter, med dessa delades ut av personal på plats,
med mycket litet bortfall.
De samlade resultaten från student- och festivalundersökningarna är belysande.
I festivalundersökningen hade 61 procent av männen och 50 procent av kvinnorna
använt narkotika någon gång; motsvarande andelar från studentundersökningen
var 35 respektive 33 procent. Andelen som använt narkotika den senaste månaden uppgick i festivalundersökningen till 26 procent bland männen och 16 procent
bland kvinnorna; motsvarande andelar från studentundersökningen var 5,6 respektive 1,2 procent. Frågan är om de höga andelarna narkotikabrukare i festivalundersökningen beror på att festivaler attraherar personer med narkotikaerfarenhet, eller
på att metoden för festivalundersökningen gav större deltagande och uppriktighet
bland de svarande.
För det första står det klart att studenter som deltar i festivaler har större narkotikaerfarenhet än de som inte deltagit. Detta gäller dock framför allt bland männen,
men i betydligt mindre grad för kvinnorna.
Därutöver står det klart att festivaldeltagare i betydligt högre grad rapporterar
narkotikaanvändning när de tillfrågas i festivalundersökningen, än när de besvarar
den postala enkäten i studentundersökningen. Särskilt gäller detta de regelbundna
brukarna, de som rapporterar bruk de senaste 30 dagarna. Här är det dubbelt så
många män som beskriver bruk de senaste 30 dagarna; 27 procent jämfört med 13,4
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procent. Bland kvinnorna är skillnaden ännu större, 16 procent mot 1,7 procent.
Detta skulle dels kunna vara en effekt av att man frågar om narkotikabruk som
delvis ligger mycket nära i tiden, dels främjar formerna för undersökningen högre
medverkan.

Undersökningsmetodikens betydelse: en hypotetisk beräkning
Med ledning av dessa uppgifter kan man göra en hypotetisk beräkning av hur stor
underskattningen av narkotikabruket är i de postala undersökningarna. Om man
antar att de svarande i de båda undersökningarna tillhör samma grupp men lämnar
mer korrekta svar då de besvarar frågorna på festivalen, ska studentundersökningens siffror räknas upp med denna skillnad. Detta skulle leda till en uppjustering av
andelen män med regelbundet bruk från 5,5 till 9,5 procent, och från 1,7 till 6,6
procent bland kvinnorna.
Exemplet är en hypotetisk beräkning, och man ska vara medveten om att det
rör sig om olika undersökningsgrupper, med olika köns- och ålderssammansättning. Men trots det talar resultaten för en betydande underskattning i den postala
enkätundersökningen. Det förefaller alltså som om ett antal personer som inte vill
medverka i andra enkätundersökningar om narkotika är beredda att besvara dessa
frågor när de ställs under mer trivsamma och personliga – men ändå anonyma – former på en festival, och där de också får ersättning i form av vatten och frukt, särskilt
gäller detta bland kvinnor. Resultaten motiverar en kvalificerad undersökning med
olika undersökningsmetoder.

Framtida studier
Resultaten från Prevalensprojektets delstudier väcker en rad frågor som motiverar
fortsatt forskning inom detta fält.
Det står klart att många människor använder narkotika regelbundet utan att
vara i kontakt med sjukvården, socialtjänsten eller rättsapparaten. Fortsatta studier
bör genomföras för att skapa större klarhet i hur stort vårdbehov och andra samhällskostnader som uppkommer på olika nivåer av narkotikabruk.
I de postala enkätundersökningarna har insamlats mycket data om psykosociala
bakgrundfaktorer till narkotikabruk på olika nivåer. Fördjupade analyser av detta
material vore värdefulla.
Resultaten väcker flera frågor ur genussynpunkt, dels är resultaten motstridiga
för narkotikautvecklingen bland de yngsta kvinnorna, dels talar resultaten för olika
livsvillkor för manliga och kvinnliga narkotikabrukare.
Studier inom kriminalvården är högprioriterade. Förnyade försök bör göras att
i samverkan med Kriminalvårdsstyrelsen genomföra systematiska undersökningar
där alla intagna tillfrågas om narkotikabruk, med tillämpning av diagnostiska kriterier.
Nya RDS-studier bör genomföras, med nya seedpopulationer. En lärdom från
RDS-studien i Prevalensprojektet var att de personer som valdes som seeds, från
44

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

sprutbytesprogrammet, inte hade kontakter med socialt mer väletablerade narkotikabrukare. Om man i stället väljer seeds bland personer som rör sig i mer trendiga
miljöer, där så kallade partydroger florerar, är det möjligt att fler socialt integrerade
personer med narkotikaberoende kommer med i undersökningen.
I registerstudien i Prevalensprojektet tillämpades etablerade metoder som rekommenderas av bland andra EU:s narkotikacenter i Lissabon (EMCDDA). Validiteten i
metodiken har dock inte dokumenterats. Frågan om hur många individer med svåra
narkotikaproblem som är okända i vården, och hur stor deras andel är av det totala
antalet, kräver fortsatta studier.
De nuvarande beräkningarna av ”problematiska” narkotikabrukare bygger på
vedertagna, men oklara, kriterier för vad som är problematiskt narkotikabruk.
Önskvärt vore att basera kommande undersökningar på DSM- eller ICD-kriterier
för substansbruk.
I Prevalensprojektet jämförs narkotikadata från den postala enkätundersökningen till studenter med undersökningar på två festivaler. De stora skillnaderna
i resultaten motiverar nya jämförelser av detta slag, där planeringen från början
inriktas på bättre jämförbarhet.
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Narkotikabruk i befolkningen
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Sammanfattning

Denna undersökning är en delstudie i Statens folkhälsoinstituts prevalensprojekt.
Projektet som helhet syftar till att kartlägga narkotikaanvändningen i Sverige och
denna delstudie är inriktad på den allmänna befolkningen. Syftet har varit att redovisa andelen narkotikaanvändare fördelat på olika grupper och användarmönster
samt att analysera sambanden med andra riskbeteenden.
Under 2008 skickade vi ut 58 000 enkäter med frågor om hur man använde
alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak samt bakgrund och hälsa. Urvalet var
slumpmässigt och den viktade svarsfrekvensen blev 52 procent.
Resultaten visade att omkring 23,4 procent av männen och 12,3 procent av kvinnorna i befolkningen hade använt narkotika någon gång i sitt liv. Detta betyder att
cirka 620 000 män och 320 000 kvinnor i åldrarna 15–64 år har använt narkotika
någon gång. 2 procent av männen och 0,9 procent av kvinnorna uppgav att de hade
använt någon typ av narkotika de senaste 30 dagarna, vilket motsvarar ungefär
53 000 män och 24 000 kvinnor. Användningen var vanligare och låg närmare i
tiden hos män än hos kvinnor och den var vanligast i åldersgruppen 25–34 år. Den
största andelen som använt narkotika den senaste månaden återfanns i åldersgruppen 15–24 år med 4 procent.
Den vanligaste typen av narkotika var för båda könen cannabis, som 16,4 procent
uppgav sig ha använt någon gång. 4,9 procent hade någon gång använt amfetamin,
3,2 procent kokain, 3,0 procent hallucinogener, 2,0 procent ecstasy och 1,8 procent
opiater. 0,8 procent hade använt cannabis under den senaste månaden; medan bruk
av övriga preparat under den senaste månaden uppgick till 0,3 procent eller mindre.
Bland de personer som använt narkotika den senaste månaden uppgav 7,8 procent,
motsvarande cirka 6 000 personer, att de någon gång hade injicerat något preparat.
Bland dem som använde narkotika för över ett år sedan uppger 1,3 procent att de
injicerat, vilket motsvarar cirka 10 000 personer. Bland dem som använt narkotika
för mer än ett år sedan var det vanligast att man bara använt ett preparat, men andelen som använt två eller fler ökade ju närmare i tiden användningen låg. Av männen
hade 0,8 procent använt anabola androgena steroider (dopningsmedel) någon gång
i livet, inga kvinnor hade gjort det.
Narkotikaanvändning var vanligare i psykosocialt utsatta grupper. Sambanden
går ofta, men inte alltid, i förväntad riktning, med ökande narkotikaanvändning vid
ökande psykosocial problematik. Narkotikabruket är alltså vanligare bland arbetslösa och personer med ekonomiska problem, bland bostadslösa, bland personer
med svaga sociala nätverk och med psykisk ohälsa. Däremot fann vi inga klara
samband mellan utbildningsnivå och narkotikaanvändning, eller mellan inkomster
och narkotikaanvändning. Narkotikaanvändning var vanligare i storstadsområden
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än i övriga landet. Narkotikaanvändarna är också storkonsumenter av alkohol och
tobak.
Användningen av receptbelagda sömnmedel eller smärtstillande medel var,
tvärtom jämfört med narkotika, vanligare bland kvinnor än män: 7,7 procent av
kvinnorna och 4,4 procent av männen uppgav att de hade använt denna typ av läkemedel utan läkares inrådan någon gång. Det motsvarar cirka 200 000 respektive
116 000 individer i åldrarna 15–64 år. Andelen under de senaste 30 dagarna, var
bland kvinnorna 1,3 procent och bland männen 0,6 procent, det motsvarar cirka 34
000 respektive 16 000 individer. Användningen av dessa läkemedel på detta sätt var
bland kvinnor vanligast i åldersgruppen 35–44 år där 11 procent gjort det någon
gång i livet, för män var användningen högst i gruppen 25–34 år (6,2 procent).
Undersökningen ger intrycket att narkotikaanvändningen är diffust utspridd i
befolkningen. Andelarna som använder narkotika är högre bland utsatta personer,
men de flesta användarna tillhör inte utsatta grupper. Sannolikt ser bilden för de
mest problematiska användarna annorlunda ut, de som utvecklat narkotikaberoende eller som injicerar och vars narkotikaanvändning hänger ihop med kriminalitet. Detta går inte att bedöma utifrån en undersökning som denna, eftersom stora
delar av dessa grupper normalt inte kommer med i enkätundersökningar om narkotikavanor. Däremot bedöms undersökningen bättre spegla det experimentella och
sporadiska narkotikabruket.
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Inledning

Den här undersökningen  ska

kartlägga narkotikabruket i den allmänna befolkningen. Undersökningen är en delstudie i Prevalensprojektet, som är en kartläggning av narkotikabruk i Sverige som Statens folkhälsoinstitut genomfört. Projektet
har sitt ursprung i en överenskommelse 2005 mellan Statens folkhälsoinstitut och
Mobilisering mot narkotika, som leddes av regeringens dåvarande narkotikapolitiska samordnare.
I Prevalensprojektet kombinerar man olika kartläggningsmetoder för att bedöma
hur stort narkotikabruket är i Sverige. Dels genomförs denna stora enkätundersökning i den allmänna befolkningen, dels genomförs ett antal mindre undersökningar
i olika grupper där narkotikabruk bedöms mer vanligt. Här ingår undersökningar
av festivalbesökare, restaurangpersonal och studenter. Man gör också en undersökning med metoden respondent-driven sampling (RDS) för att uppskatta förekomsten av dold tung narkotikaanvändning och en undersökning av personer intagna
vid kriminalvården. Slutligen gör man också en registerbaserad undersökning med
utgångspunkt från Socialstyrelsens patientregister.
Användning av narkotika har sedan drygt 40 år betraktats som ett allvarligt samhällsproblem i Sverige, både av olika myndigheter, de drabbade och deras familjer
samt av befolkningen i olika opinionsundersökningar.
Narkotika och narkotikaanvändning är inga entydiga begrepp, vilket gör det
nödvändigt att noga se på den definition som använts i olika studier. I Sverige menar
man de preparat som finns upptagna i Läkemedelsverkets förteckning över narkotika. Där finns både substanser som upptas och är föremål för kontroll enligt FN:s
narkotikakonventioner (till exempel heroin) och substanser som enligt svenska
bestämmelser betraktas som narkotika (till exempel olika sömnmedel eller lugnande
medel). Sannolikt är det många som inte känner till att en del vanliga receptbelagda
sömnmedel klassificeras som narkotika. Begreppet narkotika och narkotikaanvändning innefattar alltså mycket olika substanser och användningssätt, från enstaka
intag av sömnmedel utan förskrivning av läkare till daglig injektion av heroin.
Gemensamt för substanserna är att de påverkar centrala nervsystemet, och framför
allt hjärnan.
All befattning med narkotika som inte är förskriven av läkare är olaglig eftersom
det är olagligt att inneha, köpa och sälja narkotika, liksom att bruka det.
Här använder vi begreppen narkotikaanvändning eller narkotikabruk och undviker begreppet missbruk. I denna undersökning, liksom i andra, används termerna
livstidsprevalens för användning av narkotika någon gång i livet, 12-månadersprevalens för användning någon gång under de senaste 12 månaderna, men inte de
senaste 30 dagarna, och trettiodagarsprevalens för användning någon gång under
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de senaste 30 dagarna. Denna indelning används också vid internationella jämförelser. Det finns en stor spännvidd av olika narkotikavanor inom dessa olika grupper.
En person som använt narkotika någon gång de senaste 30 dagarna har kanske
använt narkotika för första gången, medan en annan injicerat heroin dagligen.
För att ge narkotikapolitiken en stabil bas och för att få ett bra underlag för olika
förebyggande, behandlande, sociala och polisiära insatser krävs bra data om hur
stort bruket är av olika slags narkotika. I den här undersökningen av narkotikaanvändning inom olika grupper i befolkningen studerar vi användningen av olika
slags narkotika under olika tidsperioder (någon gång i livet, senaste året och senaste
30 dagarna), baserat på frågeundersökning med enkät. Bortfallsundersökningen i
samband med denna undersökning genomfördes dock med hjälp av telefonintervjuer. En liknande ansats har de flesta andra frågeundersökningar, så det går bra att
jämföra resultaten.

Syfte
Syftet med denna kartläggning av narkotikavanorna i befolkningen går tillbaka
på överenskommelsen 2005 mellan Statens folkhälsoinstitut och Mobilisering mot
narkotika (MOB) att ta reda på hur stor narkotikaanvändningen är i Sverige. Ett av
skälen till att genomföra en stor befolkningsundersökning är att nå många individer så uppgifterna blir mer tillförlitliga om olika slag av användning av narkotika
i olika grupper. Det finns flera delvis överlappande syften med denna befolkningsundersökning.
1. Att redovisa andelen och skatta antalet narkotikaanvändare (prevalens) i den
allmänna befolkningen uppdelat på livstidsprevalens, 12-månadersprevalens och
30-dagarsprevalens av illegal narkotika och användning av narkotikaklassade
läkemedel utan eget recept från läkare.
2. Att skatta antalet narkotikaanvändare bland män och kvinnor i olika ålder och
med olika ekonomi, sociala relationer, livskvalitet och hälsa.
3. Att redovisa andelen som använt preparat som cannabis, opiater och centralstimulerande medel under sin livstid, under de senaste 12 månaderna och under de
senaste 30 dagarna totalt och inom olika sociodemografiska grupper.
4. Att analysera samvariationen mellan användning av narkotika och riskkonsumtion av alkohol, rökning och dopning.
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Tidigare frågeundersökningar
Ungdomar
Sedan början av 1970-talet utför Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) årliga undersökningar av narkotika-, alkohol- och tobaksvanor
bland elever i årskurs 9. Under början av 1970-talet uppgav cirka 15 procent av
eleverna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika, vilket minskade till 3–4
procent från mitten av 1980-talet till början av 1990-talet. I 2009 års undersökning
uppger 9 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna att de någon gång använt
narkotika (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2009;
Hvitfeldt & Nyström, 2009). Sedan 2004 har undersökningarna inkluderat elever
som går andra året på gymnasiet. År 2008 uppgav 17 procent av pojkarna och 15
procent av flickorna att de någon gång använt narkotika. 4 procent av pojkarna
och 2 procent av flickorna uppgav att de använt narkotika den senaste månaden.
Samtliga dessa värden har i stort sett varit oförändrade sedan mätningarna startade
2004 (Hvitfeldt & Nyström, 2009).
CAN:s undersökningar av mönstrande män i åldern 18–20 år beskriver ungefär
samma utveckling som för skoleleverna i årskurs nio. I fyra telefonundersökningar
1994–2003 har man kartlagt bland annat narkotikavanor hos ett urval i åldern
16–24 år, varvid 17 procent år 2003 uppgav att de använt narkotika någon gång i
livet (Guttormsson, Andersson, & Hibell, 2004). Dessa undersökningar visar också
att få använt narkotika för första gången efter 21 års ålder. Trenderna i narkotikaanvändning var ungefär desamma som bland skolelever och värnpliktsmönstrande,
trots vissa skillnader i metoderna. Den sista undersökningen av mönstrandes drogvanor genomfördes 2006. Då uppgav 13 procent att de använt narkotika någon
gång i livet (Guttormsson, 2007).
En större andel än genomsnittet av ungdomarna som använt narkotika trivs
dåligt i skolan, har skolkat, och en större andel av dem röker och har avancerade
alkoholvanor (Hvitfeldt & Nyström, 2009).
Jämförande undersökningar har utförts bland ungdomar i europeiska länder i
det så kallade ESPAD1-projektet. Undersökningarna har genomförts vart fjärde år
från 1995 och senast 2007 med 105 000 skolelever vid 16 års ålder i 35 europeiska
länder (Hibell et al., 2009). Då uppgav 7 procent av de svenska ungdomarna att de
använt narkotika, jämfört med genomsnittet på 19 procent i hela undersökningen.
Dessa och andra data (Leifman, 2008) visar att såväl det tillfälliga som det regelbundna bruket av narkotika är avsevärt lägre i Sverige än i övriga Europa.

1. The European School Survey Project n Alcohol and Other Drugs.
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Vuxna
En metodstudie genomfördes i Sverige redan i slutet av 1970-talet som en enkätundersökning riktad till ett slumpurval om 900 personer 16–69 år. Hälften fick en
enkät med ett tiotal känsliga frågor vid sidan av de enkätfrågor som övriga fick.
Bland de känsliga frågorna fanns fyra frågor om narkotikavanor. Omkring 75 procent besvarade enkäten. Totalt 15 procent av männen och 7 procent av kvinnorna
uppgav att de använt narkotika. 10 procent av männen och 4 procent av kvinnorna uppgav att de använt hasch en till två gånger, medan 5 procent av männen
och 3 procent av kvinnorna uppgav att de använt hasch flera gånger. 1 procent av
såväl män som kvinnor uppgav att de använt hasch den senaste månaden. Vidare
uppgav 2 procent av hela urvalet att de använt annan narkotika än hasch. (Hibell
& Torstensson, 1982).
Mellan 1988 och 2000 ställde Sifo och Temo frågor om narkotikaanvändning
genom besöksintervjuer med riskrepresentativa urval av personer 15–75 år. Dessa
studier visade att andelen som uppgav att de använt narkotika ökade från 8 procent
till 12 procent under denna tidsperiod. Vanligen hade de erfarenhet enbart av cannabis. Omkring 1–2 procent uppgav att de använt amfetamin eller kokain, medan
färre använt annan narkotika (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2008).
Sedan 2004 ingår en fråga om användning av cannabis i Statens folkhälsoinstituts årliga nationella folkhälsoenkät. År 2004 uppgav cirka 18 procent av männen
och 10 procent av kvinnorna i åldrarna 16–64 år att de använt cannabis någon gång
i livet, vilket var oförändrat fem år senare. 2009 uppgav 26,0 procent av männen
och 15,9 procent av kvinnorna i åldrarna 16–29 år att de använt narkotika någon
gång livet.
År 2009 uppgav 2,9 procent av männen och 1,2 procent av kvinnorna i åldern
16–64 år att de använt cannabis under de gångna 12 månaderna (12-månadersprevalens). Men i åldern 16–29 år var 12-månadersprevalensen 7,6 procent respektive
3,7 procent. År 2009 hade 3,9 procent av männen och 1,0 procent av kvinnorna i
åldern 16–29 år använt cannabis under de gångna 30 dagarna.
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Tabell 1. Andelen (procent) män och kvinnor i befolkningen som uppger att de använt cannabis
eller narkotika, enligt olika riksrepresentativa undersökningar.
Temo män
16–64 år,
provat
cannabis

Temo kvinnor 16–64 år,
provat
cannabis

1994

7,3

6,9

1996

12,5

7,2

FHI* män
16–64 år,
provat
cannabis**

FHI kvinnor
16–64 år,
provat
cannabis**

1997
1998

17,9

9,8

2000

16,2

8,7

SCB män
16–80 år,
provat
narkotika

SCB kvinnor
16–80 år,
provat
narkotika

9

5

14

7

2001
2002

*
**

2004

17,6 (17,6)

9,9 (9,9)

2005

15,5 (15,6)

9,7 (9,8)

2006

15,8(16,0)

8,9 (9,0)

2007

14,4 (16,8)

8,4 (9,2)

2008

14,5(15,1)

8,5 (8,6)

2009

18,6(18,8)

9,1 (9,4)

Statens folkhälsoinstitut
Inom parenteserna anges värden för 16–84-åringar, utom för 2004 då värdena avser åldern 18–84.
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Tabell 2. Andelen (procent) i befolkningen som uppger att de använt cannabis eller narkotika
under de senaste 12 månaderna och under de senaste 30 dagarna, enligt olika riksrepresentativa undersökningar.
Temo
män
16–64 år,
provat
cannabis
senaste
året

Temo
kvinnor
16–64 år,
provat
cannabis
senaste
året

FHI*
män
16–64 år,
provat
cannabis
senaste
12 månaderna

FHI
kvinnor
16–64 år,
provat
cannabis
senaste
12 månaderna

FHI
män
16–64 år,
provat
cannabis
senaste
30
dagarna

FHI
kvinnor
16–64 år,
provat
cannabis
senaste
30
dagarna

SCB
män
16–80 år,
provat
narkotika

SCB
kvinnor
16–80 år,
provat
narkotika

1,2

0,4

1,9

0,7

1994
1996
1997
1998

1,5

0,3

2000

1,9

0,3

2001
2002

*
**

2004

3,0**

1,4**

1,2**

0,3**

2005

2,8

1,0

1,2

0,4

2006

2,6

1,3

0,9

0,3

2007

2,8

1,3

0,8

0,3

2008

2,5

1,4

0,7

0,3

2009

4,4

1,2

1,5

0,3

Statens folkhälsoinstitut
Statens folkhälsoinstitut 2004; åldersgruppen 18–64 år.

Erfarenheterna av narkotika är mindre i högre åldersgrupper enligt dessa undersökningar. Undersökningarna visar att narkotikakonsumtion det senaste året är
vanligast bland yngre och mycket ovanlig bland de äldsta. Andelen som använt
narkotika senaste månaden har varit stabil och relativt låg under de senaste 10 åren.
Sammanfattningsvis tyder dessa undersökningar med slumpurval ur den vuxna
befolkningen på att andelen vuxna som använt narkotika ökat fram till början av
2000-talet och att den därefter har minskat.
År 1996 genomfördes en enkätundersökning om bland annat alkohol- och narkotikavanor i ett slumpurval ur befolkningen i åldern 18–54 år i vissa områden i
Stockholms län (Hvitfeldt, Damström-Thakker & Romelsjö, 1999). Av männen
uppgav 25,3 procent och av kvinnorna 14,9 procent att de någon gång använt
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narkotika, medan prevalensen under de senaste 12 månaderna var 3,8 procent hos
män och 1,8 procent hos kvinnor, det vill säga högre andel användare än i de nationella undersökningarna.

Könsskillnader och andra sociodemografiska skillnader
Ungefär dubbelt så många män som kvinnor i den vuxna befolkningen hade använt
narkotika enligt de olika befolkningsstudier som redovisas i tabell 1 och 2 ovan.
Uppgifter från Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkäter visar att
användning av cannabis bland vuxna under de senaste 12 månaderna är vanligare
bland
• män än bland kvinnor
• yngre än bland äldre
• arbetslösa men inte bland förtidspensionärer och sjukskrivna (som vanligen är
äldre)
• de med låg inkomst eller som är i ekonomisk kris
• de som är födda i andra nordiska länder eller i Europa i övrigt
• de som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö (Leifman, 2008).
I telefonundersökningarna av personer i åldern 16–24 år 1994–2003 var erfarenheterna av narkotika störst i den ganska begränsade gruppen i åldern 20–24 år som
inte avslutat något nationellt gymnasieprogram, fastän denna grupp inte hade mer
avancerade alkoholvanor än övriga (Guttormsson et al., 2004).
Man måste vara medveten om att de här undersökningarna om narkotikabruk i
olika grupper ofta omfattar ganska få individer, och alltså är tämligen osäkra som
mått på hur stort narkotikabruket är i befolkningen. Ett av skälen till att genomföra
en stor befolkningsundersökning är därför att nå fler individer och få mer tillförlitliga uppgifter om olika slag av användning av narkotika (framför allt om 12-månadersprevalens och trettiodagarsprevalens) i olika grupper.
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Metod

Population och urvalsmetod
I denna undersökning omfattade undersökningspopulationen alla individer bosatta
i Sverige 2008 som var mellan 15 och 64 år det år då datainsamlingen påbörjades.
Urvalsramen var Statistiska centralbyråns (SCB) register över totalbefolkningen,
RTB. Antalet individer i ramen var 6 058 288 den 23 oktober 2008. SCB bedömer
att kvaliteten hos RTB är mycket hög och att informationen är uppdaterad, något
som ger en bra grund för ett korrekt urval.
Eftersom narkotikaanvändningen är liten behövs det ganska stora urval för att
en sådan här undersökning ska fånga upp tillräckligt många narkotikaanvändare
av olika slag. Man valde ut 58 000 individer för att kunna ange narkotikaanvändning i olika befolkningsgrupper. Det var ett slumpmässigt urval men man såg till
att få med personer ur alla grupper man ville undersöka, exempelvis ett geografiskt
område, en ålder eller en egenskap. I detta fall valde vi ut olika egenskaper utifrån
kriteriet att vi ville få med så många som möjligt som vi kunde anta hade använt
narkotika.
I den nationella folkhälsoenkäten som Statens folkhälsoinstitut genomför varje
år får personerna frågan om de har använt cannabis. Utifrån dem som har svarat att
de använt cannabis testade vi sambandet mellan ett antal variabler och narkotikaanvändning, för att se om vissa variabler kunde vara tecken på cannabisbruk. Det
visade sig bland annat att yngre män hade större sannolikhet att använda cannabis.
Samtidigt är det en grupp där man ofta kan förvänta sig ett stort svarsbortfall i en
sådan här undersökning. För att öka sannolikheten för att få med ett tillräckligt
stort antal individer i denna grupp valde vi ut en proportionellt sett större grupp
yngre män. På samma sätt gjorde vi med ett antal andra variabler, till exempel
utbildningsnivå och storleken på den ort där man är bosatt.
Modellen med prediktionsvariabler togs fram utifrån resultaten i 2007 års folkhälsoenkät och testades sedan på motsvarande data från 2008. Modellen visade sig
vara mycket kraftfull när det gällde att leta upp vilka individer som hade svarat ja på
frågan om de använt cannabis, något som stärkte vårt val av urvalsmetod till denna
undersökning. Det blir då ett stratifierat urval, med olika stort urval i olika grupper
(se bilaga teknisk rapport över urvalsförfarandet).
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Viktning och uppräkning till populationsnivå
Innan man kan tolka siffror från ett stratifierat urval måste man vikta dem. Man
använder sig här av två typer av vikter. Med den ena vikten korrigerar man för att
man kan ha fått för många individer från en grupp och för få från en annan, en så
kallad designvikt. Den är baserad på att de olika gruppernas svarsfrekvenser kan
påverka fördelningen av andra variabler. Om man inte skulle genomföra denna
viktning skulle urvalet vara skevt och resultaten inte representativt för befolkningen
(Särndal & Lundström, 2005).
Utöver viktningen beräknade vi också antalet individer med olika egenskaper för
att få en uppfattning om hur många i populationen (Sveriges befolkning 15–64 år)
som finns i de olika grupperna.

Datainsamling
I den här undersökningen valde vi att samla in datamaterialet genom en postenkät
(som också kunde besvaras via internet) av flera anledningar. Urvalet var så pass
stort (58 000, se Population och urvalsmetod) att vi inte skulle kunna genomföra till
exempel telefonenkäter. Att svara via internet kan upplevas som enklare och snabbare av vissa grupper och kunde därmed, förhoppningsvis, ge en högre svarsfrekvens. En annan anledning till att använda sig av en postenkät var också att narkotikafrågan kan upplevas som känslig för respondenterna. Tidigare undersökningar
har visat att när känsliga frågor ska besvaras är anonymiteten särskilt viktig. Att
ha möjlighet att sitta ensam och fylla i ett svarsformulär kan troligen kännas bättre
än att svara muntligt på känsliga frågor. Här kan alltså en postenkät som besvaras i
hemmet ge ett mindre bortfall än intervjuer.
I ett följebrev informerades deltagarna om att vissa registerdata skulle samlas in,
vilket kan ha påverkat deltagandet. I en genomgång av olika metodstudier i USA
(Harrison & Hughes, 1997) bedömde man att självrapporterade uppgifter om narkotikavanor var tämligen sanna, men att studier med testning av hår och urin visar
att underrapportering förekommer, samt att självrapportering är mindre tillförlitlig
för stigmatiserande droger som kokain och heroin. Jämförande metodstudier visade
att den rapporterade narkotikaanvändningen är lägre i telefonintervju än i postenkät (Aquilino, 1992, 1994; Gfroerer & Hughes, 1991). Det finns inga motsvarande
svenska studier. I en metodstudie i USA baserad på ”National Household Survey on
Drug Abuse” behandlas tillförlitlighet i fråga om droganvändning bland ungdomar
och unga vuxna i den allmänna befolkningen. För cannabis, den helt dominerande
narkotikan i Sverige, och marijuana fann man en överensstämmelse på 89,8 procent
mellan svarandes uppgift om droganvändning under de föregående trettio dagarna
och urinproven (Harrison et al, 2007).
Enkäten för vår undersökning tog vi fram med hjälp av Lunds universitet och
SCB och den granskades sedan vid SCB:s mättekniska laboratorium. Tyngdpunkten
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i enkäten låg på frågor om droganvändning men det fanns också frågor om alkohol
och tobak, social situation och egenskattad hälsa (se bilaga enkätformulär).
Undersökningen genomfördes mellan november 2008 och februari 2009. En
enkät, ett följebrev och ett svarskuvert skickades ut per post, men det fanns även
möjlighet att svara via internet. Två påminnelser skickades ut; den första i form av
ett tack- och påminnelsekort två veckor efter att det ursprungliga brevet skickats ut
och den andra, som också innehöll en ny enkät, efter ytterligare två veckor.
SCB skickade ut och samlade in enkätsvaren. Utöver de variabler som samlats
in via enkäten kompletterades även datamaterialet med ett antal registervariabler.
Dessa var kön, ålder, civilstånd, födelseland (i grupper), medborgarskap (i grupper), invandringsår, boendelän, boendekommun, kommungrupp, utbildningsnivå
samt inkomst- och bidragsuppgifter. SCB kodade även uppgifter om individens yrke
enligt socioekonomisk indelning (SEI).
Alla data som lämnades från SCB var i avidentifierad form.

Svarsfrekvens och bortfall
I denna undersökning hade totalt 22 095 personer svarat på enkäten efter de två
påminnelserna och 19 procent av dem hade valt att svara via internet. Detta innebär att den faktiska svarsfrekvensen var runt 38 procent, men efter viktning (se
Population och urvalsmetod) ökade den till 52 procent. Det kan tyckas vara en ganska låg svarsfrekvens men den är på samma nivå som i många andra och liknande
undersökningar. Det finns egentligen ingen absolut gräns för vad som är för låg
svarsfrekvens, det viktigaste är att man har ett tillräckligt stort antal svarande och
att bortfallet inte är skevt. De senaste åren har man i Sverige och övriga västeuropeiska länder haft ett ökande problem med lägre deltagande i frågeundersökningar. Vi
gjorde en undersökning för att ta reda på hur bortfallet på 35 588 kunde påverka
resultatet.

Undersökning av bortfallet
Bortfallsundersökningen innehöll telefonintervjuer med en förkortad version av
enkäten, 26 av 58 frågor. Ettusen individer som ingick i urvalet men som inte hade
svarat på enkäten valdes ut för att spegla urvalet i befolkningsundersökningen.
Arbetet genomfördes under cirka fyra veckor omedelbart efter det att befolkningsundersökningen avslutades. Vi gjorde upp till fem försök att nå individen
innan personen räknades som ett bortfall. De som tackade nej, inte svarade eller
som inte genomförde hela intervjun räknades som bortfall också i bortfallsundersökningen. Där blev bortfallet 47 procent.
Svar från telefonintervjuerna kompletterades med samma registervariabler som
ingick i befolkningsundersökningen. Liksom i huvudundersökningen avidentifierades alla data.
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De oviktade resultaten från bortfallsundersökningen jämfördes direkt mot de oviktade resultaten i befolkningsundersökningen med hjälp av chi2-test. Vi fann ingen
signifikant skillnad i narkotikabruket mellan dem som svarat på den ursprungliga
enkäten och dem som ingick i bortfallsundersökningen. Det kan tala för att bortfallet inte påverkat resultaten i befolkningsundersökningen så mycket. Men eftersom bortfallet var stort i bortfallsundersökningen också vet vi inte om svaren är
representativa för bortfallet. Det kan vara så att en grupp individer har hamnat
utanför både bortfallsundersökningen och huvudundersökningen. Andra frågeundersökningar tyder på att narkotikaanvändare är vanligare i bortfallet, och kanske
främst den grupp av individer som konsumerar mest narkotika. Det skulle betyda
att den här undersökningen, liksom andra, underskattar användningen av narkotika (Harrison & Hughes, 1997).

Etiska avvägningar
Följebrevet till enkäten poängterade dels att allt deltagande var frivilligt, dels att
personerna var garanterat anonyma. Där fanns också information om att svaren
skyddas av både sekretesslagen och personuppgiftslagen, och i brevet fanns kontaktuppgifter till den undersökningsansvarige. Projektet som helhet har godkänts
av den regionala etikprövningsnämnden i Umeå.
Personer som fyller i en så pass detaljerad enkät om sina alkohol- och narkotikavanor kan mycket väl få en tankeställare och börja fundera över sina vanor.
I följebrevet fanns därför också information om vart man kan vända sig om man vill
prata med någon som kan ge hjälp och råd i alkohol- och narkotikafrågor.
För de kompletterande registeruppgifterna har dels SCB gjort en intern sekretessprövning, dels har så kallat informerat samtycke krävts. Detta innebär att respondenterna informerats om att registerdata kommer att användas och att de genom att
fylla i enkäten och skicka in den samtycker till detta.

Databearbetning
Det första vi gjorde med det insamlade datamaterialet var att rensa bort motsägelsefulla svar och internt bortfall av olika slag. Därefter kategoriserades respondenterna
efter om de uppgav att de hade använt narkotika eller läkemedel och när i tiden
detta i så fall skett. De som varken hade använt illegal narkotika eller narkotikaklassade läkemedel utan recept kategoriserades som icke-användare, och de övriga
delades upp i tre kategorier:
• de som använt narkotika eller läkemedel för mer än ett år sedan
• de som använt det senaste året men inte den senaste månaden
• de som använt den senaste månaden.
Vissa av dem som använt illegal narkotika har också använt narkotikaklassade
läkemedel utan recept, och vice versa.
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I varje tabell redovisar vi för tydlighetens skull ett 95-procentigt konfidensintervall
för de största grupperna. I de grupper där underlaget före viktning är mindre än tio
individer har vi valt att inte redovisa något resultat. Det vanligaste riktmärket är
att man använder en gräns på fem observationer, men eftersom det här handlar om
uppräkning till ett så stort antal individer har vi valt tio för att kunna redovisa så
säkra siffror som möjligt.
I tabell 1 redovisar vi också ett uppskattat antal individer i olika användargrupper. Dessa siffror har vi tagit fram utifrån de viktade andelarna från undersökningen
och storleken på urvalsramen som använts. All databearbetning har skett i SPSS
17.0.
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Resultat

Sociodemografiska förhållanden
Kön och ålder
Undersökningen visar att 23,6 procent av männen och 12,3 procent av kvinnorna,
samt totalt 18 procent uppgav att de någon gång i livet använt någon typ av narkotika (tabell 1). Detta betyder att cirka 620 000 män och 320 000 kvinnor i åldrarna
15–64 år har använt narkotika någon gång. Av dessa var det en mycket stor andel
som hade använt narkotika för mer än 12 månader sedan. Av männen uppgav 2
procent och av kvinnorna 0,9 procent att de hade använt någon typ av narkotika
de senaste 30 dagarna, vilket motsvarar ungefär 53 000 respektive 24 000 individer.
Om vi tittar på användningen av receptbelagda narkotikaklassade läkemedel
uppger 4,4 procent av männen och 7,7 procent av kvinnorna att de någon gång
använt ett sådant preparat utan en läkares ordination. Det motsvarar cirka 116
000 respektive 200 000 individer i åldrarna 15–64 år. Här är alltså förhållandet
mellan män och kvinnor det motsatta jämfört med användningen av narkotika:
en större andel av kvinnorna uppgav att de hade använt receptbelagda sömnmedel
eller smärtstillande läkemedel utan läkares ordination. Andelen under de senaste 30
dagarna var bland kvinnorna 1,3 procent och bland männen 0,6 procent,
Alla skillnader mellan män och kvinnor när det gäller den totala andelen användare av narkotika och läkemedel är statistiskt säkerställda.
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Tabell 3. Andelen (procent) män, kvinnor och totalt i olika grupper, med konfidensintervall (KI).
MÄN
Antal
(avrundat)
Icke-användare

KVINNOR
procent

KI (+ –)

0,9

Antal
(avrundat)

procent

2 100 000

80,1

1 900 000

72

530 000

20,3

260 000

9,7

Under det senaste året men
inte den senaste
månaden

34 000

1,3

44 000

1,7

Under den senaste månaden

53 000

2

24 000

0,9

620 000

23,6

320 000

12,3

KI (+ –)

1,2

Narkotika
För mer än ett
år sedan

Någon gång

1,2

1,3

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination
För mer än ett
år sedan

67 000

2,5

130 000

4,8

Under det senaste året men
inte den senaste
månaden

34 000

1,3

42 000

1,6

Under den senaste månaden

15 000

0,6

33 000

1,3

116 000

4,4

200 000

7,7

Någon gång
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1,6

2,2

Procent

Män
35

Har använt narkotika vid
minst ett tillfälle

25

Har använt receptbelagt
läkemedel utan läkares
ordination minst en
gång (men ej narkotika)

15
5
0

15–24

25–34

35–44

45–64

Ålder
Figur 1. Andelen män (procent) i olika åldersgrupper som använt narkotika respektive
receptbelagda läkemedel utan läkares ordination.
Kvinnor
25

Har använt narkotika vid
minst ett tillfälle

Procent

20

Har använt receptbelagt
läkemedel utan läkares
ordination minst en
gång (men ej narkotika)

15
10
5
0

15–24

25–34

35–44

45–64

Ålder
Figur 2. Andelen kvinnor (procent) i olika åldersgrupper som använt narkotika respektive
receptbelagda läkemedel utan läkares ordination.

Högsta andelen narkotikaanvändare fanns i åldern 25–34 år, där litet mindre än
en tredjedel av männen och en femtedel av kvinnorna hade använt någon typ av
narkotika någon gång i livet (se figur 1 och 2). Andelen som använt narkotika under
de senaste 30 dagarna var här 2,7 procent av männen och 1,8 procent av kvinnorna
medan andelen som hade använt narkotika för mer än 12 månader sedan var 24,5
procent respektive 15,8 procent. I åldersgruppen 15–24 år fanns största andelen
som använt narkotika under de senaste 30 dagarna. Medan andelen som använt
narkotika någon gång i livet låg på samma nivå bland män i åldern 35–44 år och i
åldern 45–64 år, var andelen lägre i den högre åldersgruppen bland kvinnor. En liten
andel hade använt narkotika senaste året eller månaden.
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Användning av receptbelagt läkemedel utan läkares ordination är vanligare bland
kvinnor än bland män i alla åldersgrupper. Livstidsprevalensen bland kvinnor var
särskilt hög i åldern 35–44 år (11 procent). Bland män fanns högsta livstidsprevalensen i åldern 25–34 år (6,2 procent). Den högsta andelen som använt narkotika
under de senaste 30 dagarna hade gruppen män 15–24 år (1,5 procent) medan
denna andel var under 1 procent för kvinnor i alla åldersgrupper.

Födelseland
Livstidsprevalensen var högst bland män födda i Norden men utanför Sverige (29
procent), men högsta 30-dagarsprevalensen (2,4 procent) återfanns bland dem som
var födda i Sverige. Bland kvinnorna födda i Sverige fanns den högsta andelen som
någon gång använt narkotika (13,5 procent), medan den högsta andelen kvinnor
som använt narkotika under de senaste 30 dagarna fanns i gruppen som var födda
utanför Europa (1,3 procent). Det var mycket stora könsskillnader för dem som var
födda i övriga Norden eller övriga Europa
När det gäller födelseland för läkemedelsanvändare redovisar vi, på grund av lågt
antal, enbart den totala andelen användare. Bland de födda i Europa var andelen
högst, 12,6 procent för kvinnorna och 7,8 procent för männen. Den näst högsta
återfanns bland personer födda i Sverige. För männen var andelen användare lägst
bland dem som fötts i övriga världen (0,3 procent) och för kvinnorna i gruppen som
fötts i övriga Norden.

Boende
Över 60 procent av männen som har ”Annat boende”, till exempel bor med vänner,
uppgav att de någon gång använt någon typ av narkotika, och 14 procent i denna
grupp uppgav också att de hade använt narkotika under de senaste 30 dagarna.
Den näst högsta andelen narkotikaanvändare bland männen fanns i gruppen som
bor med make/maka/sambo men inte med barn och bland ensamstående män (cirka
30 procent). I den senare gruppen uppgav 5,9 procent att de använt narkotika de
senaste 30 dagarna. Den lägsta andelen som använt narkotika återfanns för männen
bland de som bor själva med barn. Den högsta livstidsprevalensen bland kvinnor
fanns bland ensamstående (17,1 procent), följt av ”Annat boende” (15,1 procent),
och den lägsta fanns bland de som bor med make/maka/sambo och barn. De hade
också lägst andel användare för de senaste 12 månaderna, exklusive de senaste 30
dagarna.
Mönstret för boendesituation och läkemedelsanvändning ser något annorlunda
ut. Här har vi den lägsta andelen användare i gruppen med ”Annat boende” för
män och för kvinnor i gruppen som bor med make/maka/sambo och barn (0,5
procent). Den högsta andelen användare för kvinnor (10,1 procent) finns i gruppen
ensamboende och för männen i gruppen som bor med barn (10,5 procent).
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Boendelän
Andelen män som använt narkotika någon gång i sitt liv var störst i Södermanland
och Kalmar län (cirka 40 procent), följt av Stockholm (35 procent), Uppsala (32
procent) och Skåne (29 procent).
I många län är det färre än tio kvinnor som har rapporterat narkotikaanvändning, så vi kan inte använda svaren för att bedöma hela befolkningen. I de län som
vi har information om (tabell 5) återfanns den högsta andelen som har använt narkotika i Stockholm (20 procent) följt av Skåne (17 procent).

Storstäder och övriga delar av landet
För de flesta kategorier är andelen användare högre i storstadsområdena, Stockholm,
Göteborg och Malmö, än i övriga landet, både för narkotika och läkemedel.

Utbildning
Den högsta andelen användare i alla tre grupperna fanns bland män med mer än två
års studier efter gymnasiet (32 procent) och bland kvinnor med mindre än två års
studier efter gymnasiet (22 procent). Lägst andel bland kvinnor fanns i gruppen med
högst gymnasieutbildning (livstidsprevalens 11,1 procent).
Då det gäller läkemedelsanvändning fanns den högsta livstidsprevalensen bland
män och kvinnor med kortast utbildning (8,7 procent respektive 13,8 procent). De
hade också högst andel användare under de senaste 30 dagarna (0,9 procent respektive 1,8 procent).

Sysselsättning
Den högsta andelen användare fanns bland män och kvinnor hos de som var arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadsåtgärder (28,2 procent respektive 20,1 procent) i samma grupp. Näst högsta andelen fanns hos båda könen bland förvärvsarbetande (22,6 procent respektive 14,6 procent). Andelen regelbundna användare låg
bland män avsevärt högre (7,2 procent) bland de som var arbetslösa eller föremål
för arbetsmarknadsåtgärder än i någon annan grupp. Bland kvinnorna var denna
andel högst bland de som var arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadsåtgärder
och bland studerande (1,5–1,6 procent).
Andelen som någon gång använt receptbelagda narkotikaklassade läkemedel
utan läkares ordination var bland män och kvinnor klart högst (5,7 procent respektive 15,2 procent) bland de med sjukersättning eller aktivitetsersättning eller som
var långtidssjukskrivna.

Yrkeskategorier
Inom gruppen förvärvsarbetande män var andelen narkotikaanvändare högst (37,0
procent) bland lägre tjänstemän. Motsvarande siffra bland förvärvsarbetande kvinnor högst för tjänstemän på låg- och mellannivå (knappt 15 procent). Prevalensen för
de senaste 30 dagarna var bland män och kvinnor högst för icke facklärda arbetare
(3,7 procent respektive 0,9 procent).
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Användningen av narkotikaklassade läkemedel utan recept låg på 5–6 procent hos
män förutom bland högre tjänstemän (2,5 procent), medan motsvarande andel
bland kvinnor låg högst (15,6 procent) bland lägre tjänstemän.

Inkomstnivå
Andelen användare var bland män ungefär lika hög (27–28 procent) bland dem med
låg inkomst som bland dem med hög inkomst. Men andelen regelbundna användare
var störst hos de med låg inkomst. Hos kvinnor var livstidsprevalensen högst (15,3
procent) bland dem med låg inkomst för att sedan avta gradvis med ökad inkomst.
Bland män var livstidsprevalensen för användning av narkotikaklassade läkemedel utan recept klart lägre bland högre tjänstemän (1,5 procent) än bland de med låg
(5,5 procent) och medelhög (6,1 procent) inkomst. Bland kvinnor var andelen högst
bland dem med medelhög inkomst (8,5 procent), och skillnaden mellan inkomstkategorierna var mindre.

Försörjningsstöd och annan ersättning
Tabell 11 a visar att en stor andel av de som använder narkotika har försörjningsstöd (socialbidrag). Detta gäller främst de som använt narkotika under de senaste
30 dagarna, med 29 procent bland män och 26,7 procent bland kvinnor. Hela 47
procent av männen som använt narkotika under det senaste året, men inte den
senaste månaden hade försörjningsstöd, medan andelen kvinnor var 4 procent,
könsskillnaderna är alltså stora här.
Bland dem med sjuk- eller aktivitetsersättning eller som var långtidssjukskrivna
var könsskillnaderna mycket stora för dem som använt narkotika under de senaste
30 dagarna (0,7 procent män och 41,4 procent kvinnor). Andelen med sjuk- eller
aktivitetsersättning eller långtidssjukskrivna är generellt högre bland dem som
använt narkotika än bland dem som aldrig gjort det.
Av både tabell 11 a och 11 b framgår att det är för få observationer för att man
ska kunna dra några slutsatser om läkemedelsanvändning i dessa grupper.

Svårigheter att klara de dagliga utgifterna
En betydande andel av dem som använt illegal narkotika har ekonomiska problem. Denna andel är störst bland dem som använt narkotika under de senaste 30
dagarna, med 45,9 procent bland män och 64,6 procent bland kvinnor, lägre bland
dem som använt narkotika under det senaste året, men inte den senaste månaden
och lägst bland dem som använt narkotika tidigare.
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Självskattad hälsa
Allmänt hälsotillstånd
Det självrapporterade hälsotillståndet bedömdes som dåligt eller mycket dåligt av
hälften av de kvinnor som använt narkotika under de senaste 30 dagarna, medan
färre än tio män rapporterat detta.
Bland dem som använt narkotikaklassade läkemedel utan recept under det
senaste året upplevde omkring 15 procent av kvinnorna dålig eller mycket dålig
hälsa, medan andelen bland män var omkring 2 procent. Andelen som anser att
hälsan är dålig är lägre bland dem som aldrig använt narkotika, eller narkotika
klassade läkemedel utan recept.

Kroppslig hälsa
Flest antal dagar med dålig kroppslig hälsa fanns hos kvinnor som har använt narkotika den senaste månaden och läkemedel det senaste året, samt hos de män som
använt narkotika det senaste året och läkemedel under den senaste månaden.

Psykisk hälsa
De som använt narkotika den senaste månaden och det senaste året uppgav ett
större antal dagar då de mått dåligt psykiskt jämfört med ickeanvändare. Detta
gällde främst kvinnorna.
Bland dem som använt receptbelagda läkemedel utan läkares ordination var
också andelen som upplevt dålig hälsa större än hos dem som inte använt sådana
läkemedel eller narkotika. Bland den lilla gruppen män som använt receptbelagda
läkemedel utan läkares ordination de senaste 30 dagarna hade man i genomsnitt
upplevt dålig psykisk hälsa under 25 dagar.

Livskvalitet
Emotionellt stöd
Drygt hälften av kvinnorna som använt narkotika minst en gång under de senaste
30 dagarna uppgav att de saknade emotionellt stöd, medan andelen i de andra grupperna är avsevärt lägre. Bland män som använt narkotika för mer än ett år sedan var
andelen drygt 15 procent, men den högsta andelen för män fanns bland de som inte
använt narkotika alls (18,6 procent).
Bland dem som använt narkotikaklassade läkemedel utan recept ligger andelen
som saknar emotionellt stöd bland kvinnor ungefär på samma nivå som bland ickeanvändarna, medan den ligger lägre bland män som använt sådana läkemedel.
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Vänskapsförhållanden
Andelen som uppgav att de var missnöjda för det mesta, eller att de inte kunde ha
sämre vänskapsförhållanden, var omkring 39 procent bland männen som använt
narkotika minst en gång under de senaste 30 dagarna, och omkring 28 procent
bland kvinnorna som använt under det senaste året, men inte den senaste månaden.
Man kan notera att bland dem som använt narkotikaklassade läkemedel utan
recept senaste månaden uppgav omkring 83 procent av männen att de var missnöjda för det mesta eller att de inte kunde har sämre vänner. Omkring 20 procent av
dem som använt läkemedel för mer än ett år sedan hade samma uppfattning, klart
högre än i andra grupper.

Familjerelationer
Den andel som var missnöjd för det mesta, eller som uppgav att de inte kunde ha
sämre familjerelationer låg på ungefär samma nivå bland dem som använt narkotika, förutom att den var klart högre bland kvinnor som använt narkotika minst en
gång under de senaste 30 dagarna.
Det var för få individer i undersökningen som använder läkemedel utan ordination i dessa grupper för att vi ska kunna rapportera några resultat.

Preparat, användarmönster och injicering
Preparat
Den allra vanligaste typen av narkotika är cannabis som 23 procent av männen och
12 procent av kvinnorna uppgav att de hade använt någon gång i sitt liv. Det näst
vanligaste bland männen var amfetamin (7 procent) och därefter kom kokain (4 procent), hallucinogener (3,5 procent) opiater och ecstasy (2 procent vardera). Bland
kvinnorna var det näst vanligaste preparatet amfetamin som 3 procent uppgav sig
ha använt, följt av kokain (2,5 procent), hallucinogener (2 procent) och ecstasy
(2 procent). Även här var opiater minst vanligt (1,5 procent). Cirka 2 procent av
kvinnorna och 1 procent av männen uppgav att de använt något annat preparat.
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Procent

Andel som någon gång använt respektive typ av narkotika.
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Figur 3. Andelen män och kvinnor (procent) bland narkotikaanvändare som uppgav att de
använt olika preparat.

Blandmissbruk av narkotika
En betydande andel hade använt mer än ett slags narkotika. Man noterar också att
andelen som använt tre eller flera olika sorters narkotika var särskilt stor bland de
som använt narkotika under de senaste 30 dagarna. Bland dem som använt narkotika någon gång det senaste året var andelen som använt minst två sorters narkotika
större bland kvinnor än bland män.

Injicering
Bland de personer som använt narkotika den senaste månaden uppger 7,8 procent,
cirka 6 000 personer, att de någon gång i sitt liv injicerat något preparat (tabell 20).
Bland dem som använde narkotika för över ett år sedan uppger 1,3 procent att de
injicerat, vilket motsvarar cirka 10 000 personer.

Riskbruk av alkohol, rökning och dopning
Riskbruk av alkohol
Män och kvinnor som använt någon typ av narkotika eller läkemedel utan läkares
inrådan, hade betydligt oftare en riskfylld konsumtion av alkohol än den övriga
befolkningen. Detta gäller både enligt AUDIT-formuläret2 och vid mätning av intensivkonsumtion.
2. AUDIT är ett frågeformulär som används för att utvärdera en persons alkoholvanor. Man
brukar säga att kvinnor som har en sammanräknad poäng enligt detta formulär som är högre
än 6 och män som har högre poäng än 8 har en riskfylld alkoholkonsumtion.
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Dagligrökare
Rökning är klart vanligare bland alla grupper som använt narkotika, och särskilt i
gruppen som använt narkotika minst en gång under det senaste året.
Även män och kvinnor som använt narkotikaklassade läkemedel utan recept det
senaste året rökte betydligt oftare än icke-användare, med reservation för att antalet
män som använt sådana läkemedel den senaste månaden var för lågt för att resultaten ska gå att generalisera.

Dopning
Ungefär 2–3 procent av männen som uppgav att de någon gång tagit illegal narkotika, hade använt anabola androgena steroider, endast 0,1 procent av männen som
inte hade använt narkotika hade använt anabola androgena steroider. Inga eller
ytterst få kvinnor hade använt anabola androgena steroider.

Kontakter med sjukvård och polis på grund av berusning
I enkäten ställdes också frågorna ”Har du haft kontakt med sjukvården p.g.a. din
användning av något preparat i berusningssyfte?” och ”Har du någon gång varit i
kontakt med polisen på grund av din användning av något preparat i berusningssyfte?”. I frågorna hänvisar man till en uppräkning av olika typer av narkotika och
narkotikaklassade läkemedel använda utan läkarordination, det vill säga sjukvårdsbesök på grund av berusning med alkohol ingår inte.
Som tabell 24 visar fanns den högsta andelen av dem med sjukvårdskontakt på
grund av användning av preparat i berusningssyfte i de två grupper som använt illegal narkotika det senaste året, med de högsta siffrorna bland dem som använt illegal
narkotika de senaste 30 dagarna. Siffrorna var särskilt bland kvinnorna betydligt
högre än i övriga grupper. Den allra högsta andelen (31 procent) fanns bland kvinnor som använt narkotikaklassade läkemedel utan recept de senaste 30 dagarna.
De allra flesta sjukvårdskontakterna är för alla grupper äldre än ett år sedan. Som
tabell 25 visar finns den högsta andelen av dem som haft kontakt med polisen för att
de använt preparat i berusningssyfte i de två grupper som använt illegal narkotika
det senaste året. Andelen var mycket högre än bland dem som använt narkotika
klassade läkemedel utan recept.
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Diskussion

Sociodemografiska förhållanden
Kön och ålder
Till att börja med vill vi betona andelen som använt narkotika (24 procent hos män
och 12 procent hos kvinnor, se tabell 1) ligger klart högre än tidigare uppgifter. Detta
motsvarar 620 000 män och 320 000 kvinnor, alltså knappt en miljon individer. I en
SCB-undersökning 2002 av ett slumpvis nationellt urval i åldern 16–80 uppgav 14
procent av männen och 7 procent av kvinnorna att de någon gång använt narkotika.
Enligt Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät var andelen som använt
cannabis på jämförbara nivåer (omkring 15 respektive 8–9 procent 2004–2007). En
(sannolikt liten) del av skillnaderna mellan vår undersökning och tidigare undersökningar kan bero på att åldersspannet var större i SCB:s undersökning (15–80 år) än
i den nationella folkhälsoenkäten (16–64 år), och på att undersökningen av Statens
folkhälsoinstitut endast omfattade cannabis. I vår undersökning hade totalt 17,4
procent av de svarande använt cannabis, vilket fortfarande är högre än i de tidigare
undersökningarna.
Utifrån resultaten i vår kartläggning har vi skattat antalet personer som använt
narkotika under de senaste 30 dagarna till totalt 77 000. Det är ungefär tre gånger
så många som det beräknade antalet tunga narkomaner i andra svenska skattningar
under senare tid (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN],
2008). Omkring 90 procent av dem var injektionsmissbrukare, medan omkring 8
procent i vår undersökning hade injicerat bland dem som använt narkotika under
de gångna 30 dagarna (tabell 20). Detta talar för att vi nått en stor grupp narkotikaanvändare med mindre problem än man gjort i tidigare undersökningar, exempelvis
MAX-projektet (Olsson et al, 2001).
Vi har ovan diskuterat olika faktorer som kan ha betydelse för skillnader i resultat mellan olika undersökningar. Där har vi också försökt förklara de högre andelarna narkotikaanvändare i denna undersökning.
Den klart högsta andelen användare fanns i åldern 25–34 år, medan undersökningen av Statens folkhälsoinstitut (nationella folkhälsoenkäten 2009) visat högst
andel i åldern 16–29 år.
Andelen som använt narkotika de senaste 30 dagarna låg hos män på 2 procent
och kvinnor på 1 procent, alltså på samma nivå som i Statens folkhälsoinstituts
undersökning om cannabis. Anmärkningsvärt är de stora men inte statistiskt signi-
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fikanta skillnaderna i åldersgruppen 15–24 år, med en andel användare på 4 procent
bland männen och 0,7 procent bland kvinnorna. I flera åldersgrupper är andelen
som använt narkotika under senaste året (men inte senaste månaden) mindre än
andelen som använt narkotika senaste månaden (tabell 2), medan man kunde vänta
sig det motsatta förhållandet. Men i åldern 25–34 år är de två andelarna på ungefär
samma nivå.

Födelseland, boendesituation och region
Tabell 3 visar skillnader i narkotikabruk beroende på etnisk bakgrund. Bland dem
som var födda i Norden utanför Sverige var skillnaden i livstidsprevalens mellan
män (högre prevalens) och kvinnor statistiskt signifikant. I Leifmans arbete om
narkotikasituationen i Sverige baserad på enkätdata från Statens folkhälsoinstitut
var 12-månadersprevalensen för cannabis 2006 betydligt högre bland män i åldern
16–84 år som var födda i Norden utanför Sverige (Leifman, 2008). Skillnaden kan
bland annat bero på att den baseras på få individer i framför allt de nationella folkhälsoenkäterna.
Läkemedelsanvändningen är större hos kvinnor än hos män oberoende av etnisk
bakgrund. En del av skillnaderna mellan olika grupper kan förklaras av åldersskillnader som nämnts ovan.
Utgår man från boendesituationen (tabell 4) finns stora skillnader i andelen narkotikaanvändare. Bland män är skillnaden störst mellan de med annat boende (61,8
procent) och de som bor ensamma med barn (13,4 procent). Bland kvinnor är skillnaden störst mellan de som bor med barn (18,6 procent) och de som bor med make
eller sambo (9,1 procent). Att bo som ensamstående förälder med barn är mer ovanligt bland män än bland kvinnor, vilket kan ha viss betydelse för skillnaderna. De
höga siffrorna för män med annat boende, vilket som regel innebär att man saknar
egen bostad, antyder att den höga andelen narkotikaanvändare bland män i denna
grupp till en del kan vara en följd av narkotikamissbruk.
Det fanns betydande skillnader mellan olika län (tabell 5), liksom bland värnpliktsmönstrande (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN],
2008).
Vi fann högre andelar narkotikaanvändare bland män och kvinnor i storstadsregioner (tabell 6), vilket också noteras för skolelever i årskurs 9 och årskurs 2
på gymnasiet (Hvitfeldt & Nyström, 2009). Enligt Leifman (2008) är det högre
12-månadersprevalens för cannabis i storstadsområden, vilket vi fann för män men
inte för kvinnor. Orsakerna till de här regionala skillnaderna har knappast studerats
i Sverige. Det har betydelse att narkotikan som kom till Sverige på bred front vid
mitten av 1960-talet först kom till storstäderna.

Utbildning, arbete och ekonomiska förhållanden
Skillnaderna i narkotikaprevalens av olika slag är mindre för grupper med olika
utbildning (tabell 7) än för dem med olika boende. Några klara samband mellan
utbildningsnivå och narkotikaanvändning ses ej. Leifman rapporterade att andelen
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som använt cannabis de senaste tolv månaderna var störst bland dem med medellång utbildning, alltså som hos kvinnor i denna undersökning. Den var lägst bland
kvinnor och män med lång utbildning, medan vi hittar högsta 12-månadersprevalensen totalt hos män med lång utbildning.
Då det gäller sysselsättning har arbetslösa högst andel narkotikaanvändare
(tabell 8) i vår undersökning, liksom i de nationella folkhälsoenkäterna (Statens
folkhälsoinstitut, 2009b) Den högsta andelen användare för den senaste månaden
(7,2 procent) och totalt under det senaste året (8,0 procent) fanns hos de arbetslösa
männen, och kvinnorna med sjukersättning eller aktivitetsersättning eller som var
långtidssjukskrivna (3,1 procent) eller studerande (8,1 procent).
I de nationella folkhälsoenkäterna var livstidsprevalens och prevalens det senaste
året vanligen högst för de arbetslösa och de med sjukersättning eller aktivitetsersättning eller som var långtidssjukskrivna. I befolkningsundersökningen i Stockholms
län 1996 av personer 18–54 år var 12-månadersprevalensen för narkotikamissbruk
klart högst bland arbetslösa och studerande, och för män även bland förtidspensionärer (Hvitfeldt et al., 1999), i stort i linje med våra resultat.
I USA var prevalensen omkring 8 procent bland dem som arbetade heltid,
omkring 10 procent bland dem som arbetade deltid och närmare 20 procent bland
arbetslösa. Å andra sidan var det totala antalet som använde narkotika avsevärt
större bland heltidsarbetande, eftersom de var så många fler än de deltidsarbetande
och de arbetslösa (Substance Abuse and Mental Health Services Administration,
2009). Detta gäller också i Sverige, då den andel av befolkningen i arbetsför ålder
som arbetar är mycket större än den andel som inte arbetar.
Andelen som använt narkotikaklassade läkemedel utan recept var hos båda
könen högst bland dem med sjukersättning eller aktivitetsersättning, eller som var
långtidssjukskrivna.
Bland förvärvsarbetande (tabell 9) finns skillnader både mellan könen och inom
könen mellan olika huvudgrupper av förvärvsarbetande. Till exempel var andelen narkotikaanvändare bland lägre manliga tjänstemän signifikant högre än bland
arbetare, skillnaden var också stor mellan tjänstemän på mellannivå och facklärda
arbetare. Dessa och andra skillnader i olika prevalenstal mellan grupper av förvärvsarbetande män och kvinnor är inte lätt att förklara. I de nationella folkhälsoenkäterna 2004–2008 finns en svag tendens till högre andel som använt cannabis
bland manliga tjänstemän, medan andelen bland kvinnor ligger på en mer likartad
nivå bland olika grupper av förvärvsarbetande (Statens folkhälsoinstitut, 2009b).
Andelen narkotikaanvändare var ungefär densamma bland män med låg inkomst
och män med hög inkomst, hos kvinnorna sjönk andelen med ökad inkomst (tabell
10). Bland kvinnor var den högst bland dem med låg inkomst och lägst bland dem
med hög inkomst, här förelåg alltså könsskillnader. Prevalensen det senaste året och
under de senaste 30 dagarna var högre bland män och kvinnor med låg inkomst,
liksom i de nationella folkhälsoenkäterna 2004–2008, där andelen som använt cannabis också var högst bland män och kvinnor med låg inkomst (Statens folkhälsoinstitut, 2009a).
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Skillnaderna mellan inkomstgrupperna var större för narkotikaklassade läkemedel
utan eget recept, och det är svårt att förklara.

Försörjningsstöd och svårigheter att klara de dagliga utgifterna
Tabell 11 a visar att en mycket stor andel av dem som använt narkotika under de
senaste 30 dagarna har försörjningsstöd (socialbidrag). Siffrorna är faktiskt ännu
högre för kvinnor som använt narkotika under det senaste året, men inte under den
senaste månaden. En allmän förklaring är att upprepad användning av narkotika
både försämrar ekonomin genom att den påverkar hälsan och kognitiv funktion,
och att det kostar mycket. Vi kan med denna tvärsnittsundersökning inte uttala oss
om orsaksförhållanden och givetvis kan något annat än narkotikamissbruk lett till
socialbidrag hos vissa, som senare inlett eller återupptagit narkotikamissbruk. Det
är oklart varför kvinnor som använt narkotikaklassade läkemedel utan eget recept
det senaste året i högre grad varit socialbidragstagare än andra kvinnor när samma
förhållande inte gäller män. Likaså kan den mycket höga andelen av kvinnor som
använt narkotika under de senaste 30 dagarna (41 procent) och den låga andelen
bland män (1 procent) inte förklaras.
Tabell 12 visar att en stor andel som använt illegal narkotika eller narkotikaklassade läkemedel utan läkarordination har ekonomiska problem. En allmän förklaring är att upprepad användning av narkotika både minskar inkomsterna och ökar
utgifterna. Men man kan notera att män som använt dessa läkemedel den senaste
månaden inte upplevt ekonomiska svårigheter (och inte behövt söka socialbidrag,
se tabell 11 a).

Självskattad hälsa
Att andelen som upplever dålig hälsa är större bland narkotikaanvändare (tabell
13) är inte förvånande, men vi är medvetna om att man inte kan utläsa orsakssamband från en tvärsnittsundersökning som denna. Snarare är könsskillnaderna överraskande, särskilt för dem som använt narkotika de senaste 30 dagarna. Även för
användning av narkotikaklassade läkemedel utan recept väcker könsskillnaderna
frågor. Återigen ligger kvinnorna högst. I vilken utsträckning skillnaderna beror på
könsspecifika selektionseffekter och på substansernas effekter går inte att bedöma.
Tabell 15 visar ökat antal dagar med dålig psykisk hälsa bland framför allt kvinnor som använt narkotika senaste månaden, vilket innebär hygglig samstämmighet
med uppgifterna i tabell 13. Man kan vänta sig att de som använder narkotikaklassade läkemedel (lugnande medel och sömnmedel samt smärtlindrande läkemedel
som innehåller narkotikaklassad substans) upplever fler dagar med dålig psykisk
hälsa. Så är också fallet i hög grad för män, men inte för kvinnorna.
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Livskvalitet
Att en stor andel av kvinnorna som använt narkotika den senaste månaden uppger
att de saknar emotionellt stöd är kanske inte förvånande, däremot är det möjligen förvånande att en betydligt mindre andel män som använt narkotika senaste
månaden saknat emotionellt stöd, jämfört med män som uppger att de inte använt
narkotika någon gång.
Uppgifterna om livskvalitet baseras på tre frågor om missnöje med vänskapsförhållanden, familjerelationer och boendesituation (tabell 17 a–c). Det finns en
tendens med ökad andel missnöjda med familjerelationerna bland dem som använt
narkotika de senaste 30 dagarna och bland män som använt narkotika den senaste
månaden. Man kan tänka sig att narkotikaanvändning under de senaste 30 dagarna
också innebär att man gör det ofta, och omgivningen visar då mer missnöje.
De som använt narkotikaklassade läkemedel utan läkarordination har inte ökad
andel med missnöje inom dessa tre basala livskvalitetsområden, med (stort) undantag för en stor andel (83 procent) med missnöje över vänskapsförhållandena bland
män som använt sådana läkemedel under de senaste 30 dagarna.

Preparat, användarmönster och injicering
Tabell 19 visar att blandmissbruk av illegal narkotika är vanligt och att andelen är
särskilt hög bland dem som använt narkotika någon gång det senaste året, inklusive
den senaste månaden. Andelen är särskilt hög bland män som använt narkotika
under den senaste månaden, och bland kvinnor som använt det senaste året, men
inte den senaste månaden. Resultatet är väntat, eftersom de som använt narkotika
under de senaste 30 dagarna sannolikt har använt narkotika under ganska lång tid,
och då använt olika preparat, eftersom tillgången på olika preparat kan variera.
De få andra svenska undersökningarna av narkotikavanor bland vuxna har bara
haft frågor om cannabis, förutom SCB:s undersökning för några år sedan (Leifman,
2008). Bland tyngre narkomaner har andelen blandmissbrukare ökat under åren
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2008; Svensson,
2000), men det är oklart om detta också gäller den allmänna befolkningen.
Av tabell 20 framgår att 7,8 procent av dem som använt narkotika under den
senaste månaden också har injicerat narkotika någon gång i livet. Uppräknat till
befolkningsnivå motsvarar detta cirka 6 000 personer. Man måste göra en viss
reservation för den breda osäkerhetsmarginalen kring denna skattning men det är
värt att notera att så pass många av dem som svarat uppger intravenöst narkotikabruk någon gång. Samtidigt är resultatet en illustration av att man med enkäter bara
når en mindre del av de tyngre narkotikaanvändarna. Dessa skattas till cirka 29 500
i en annan av delstudierna, den stora majoriteten av dem bedöms injicera narkotika.
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Riskabel alkoholkonsumtion, rökning och dopning
En mycket hög andel (cirka 40–90 procent i olika grupper) av dem som använt
narkotika hade också en riskfylld alkoholkonsumtion, jämfört med 10–20 procent
bland icke-användare (tabell 21). Blandmissbruk av narkotika och alkohol är alltså
vanligt, och framför allt hos dem som använt narkotika under de senaste tolv månaderna. Många använder narkotika för första gången under alkoholpåverkan. Man
kan notera att problematiska alkoholvanor enligt AUDIT förekom hos drygt 90
procent av männen och 60 procent av kvinnorna som använt narkotikaklassade
läkemedel utan recept under de gångna 30 dagarna. Drygt 55 procent av kvinnorna
inom denna grupp uppger intensivkonsumtion, medan andelen män var för få för
att man ska kunna göra någon skattning.
Bland narkotikaanvändare är det en klart ökad andel som röker, och framför
allt bland dem som använt narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna
(tabell 22). Det är lättare att använda cannabis om man är rökare.
Användningen av anabola androgena steroider (AAS) är vanligare bland män
som använt narkotika någon gång det senaste året (tabell 23), men andelen är inte
högre än 2–3 procent. Många tidigare studier har också påvisat detta samband
mellan narkotika och anabola androgena steroider (Leifman & Rehman, 2008).
Moberg & Hermansson (2006) har funnit en grupp missbrukare som använder
preparaten som droger i sig. Anabola steroider kan göra individen mer benägen att
använda narkotika (Moberg & Hermansson, 2006).
I en undersökning på 34 gym i Sverige uppgav 3,8 procent av männen (n=1 125)
och 0,2 procent av kvinnorna (n=528, alltså en kvinna) att de använt dopningsmedel (i samtliga fall AAS) någon gång (Leifman & Rehman, 2008). 1,2 procent av
männen (12 av 1 125) hade använt dopningsmedel de senaste 12 månaderna och
0,4 procent (5 män) hade använt det de senaste 30 dagarna. Liksom i andra undersökningar fann man att narkotikabruk var vanligare bland dem som använt AAS.

Kontakter med sjukvården och polisen på grund av
narkotikaanvändning
Eftersom de som använt narkotika under det senaste året och framför allt under de
senaste 30 dagarna sannolikt har använt narkotika under längre tid och mer frekvent är det inte överraskande att en betydligt högre andel av dessa haft kontakt med
sjukvården. Denna skillnad kan möjligen delvis bero på så kallad teleskopeffekt,
vilket i detta fall innebär att man betraktar något obehagligt, som ett narkotikarelaterat sjukvårdsbesök, som något som hände för längre sedan än vad som var fallet.
Vi saknar kunskap om i vilken utsträckning man inom sjukvården kunde fastställa att de aktuella problemen berodde på narkotikaanvändning. Vi noterar att
en hög andel av kvinnorna och en låg andel av männen som använt receptbelagda
läkemedel utan läkares ordination har sökt sjukvården på grund av användning av
preparat i berusningssyfte, men kan inte direkt förklara denna stora skillnad.
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I andra avsnitt har vi redovisat att riskkonsumtion av alkohol är betydligt vanligare
bland dem som använt illegal narkotika, och framför allt bland dem som använt
senaste året jämfört med dem som inte använt narkotika. Men vi vet inte hur stor
andel av personerna i olika grupper som har sökt sjukvård på grund av alkoholrelaterade problem.
En betydande andel av dem som använt illegal narkotika har också varit i kontakt med polisen på grund av detta. Bland de som använt narkotika under de senaste
12 månaderna har cirka 30 procent av männen och cirka 25 procent av kvinnorna
haft kontakt med polis med anledning av sitt narkotikabruk.

Metodaspekter och jämförelser med tidigare undersökningar
Det finns ett fåtal svenska undersökningar med uppgifter om narkotikaanvändningen bland män och kvinnor, men det saknas uppgifter om narkotikavanor i
olika befolkningsgrupper. Sådana saknas också på europeisk nivå. Däremot finns
det tämligen mycket litteratur om narkotikavanor bland ungdomar i olika länder,
bland annat genom ESPAD-undersökningarna (Hibell et al., 2009). Denna brist på
tidigare undersökningar begränsar möjligheterna att göra jämförelser.
Specifikt för denna undersökning, är att urvalet har skräddarsytts (stratifierats)
för att ge ökad andel narkotikaanvändare och därmed öka preciseringen i skattningarna. På sedvanligt sätt har vi därefter vägt resultaten för att parera för det
sneda urvalet. I andra svenska undersökningar har man antingen inte utfört stratifiering, eller utfört stratifiering och vägning på något annat sätt. Detta gör det svårt
att jämföra resultaten med exempelvis de nationella enkätundersökningarna och
undersökningen från Stockholms län (Hvitfeldt, Damström-Thakker & Romelsjö,
1999). Men de oviktade prevalenstalen för män och kvinnor är högre än de viktade.
Vi har gjort viktningen för att få säkrare underlag för att skatta andelen narkotikaanvändare i olika grupper.
Ytterligare förhållanden att tänka på när man jämför med andra svenska undersökningar är att dessa som regel enbart gäller användning av cannabis. Problemet
är litet eftersom 97 procent av narkotikaanvändarna i vår undersökning använt
cannabis. Vidare är frågeformuleringen i denna undersökning ”Har du någon gång
använt något av följande preparat utan läkares ordination?” medan den i den främsta svenska referensundersökningen, Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät lyder ”Har du någon gång använt hasch eller marijuana?”. Det är oklart
vilken betydelse dessa skillnader har.
Ett annat allmänt förhållande är att vi jämför olika grupper utan att ta hänsyn
till åldersskillnaderna mellan till exempel studerande och de som har sjukersättning eller aktivitetsersättning eller är långtidssjukskrivna. Som tabell 2 visar är narkotikaanvändningen olika i olika åldersgrupper. Åldersskillnader kan kontrolleras
bland annat genom åldersstandardisering men det har inte rymts inom ramen för
denna studie.
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I tabell 2 har de högre åldersgrupperna lägre andel narkotikaanvändare än de lägre
åldersgrupperna. Detta kan knappast stämma med verkligheten. Har man en gång
använt narkotika har man den erfarenheten livet ut. Då det experimentella narkotikabruket tidigare varit betydligt högre än under det senaste decenniet illustrerar
resultatet bristerna i självskattade narkotikavanor, som är sårbara för minneseffekter och social önskvärdhet. De rapporterade siffrorna är av detta och andra skäl
således sannolikt underskattningar.
Dessutom kan olika omfattning av bortfallet ha betydelse för skillnader i resultaten mellan olika undersökningar. Den allmänna uppfattningen är att narkotikamissbruk, och framför allt tyngre narkotikamissbruk (frekvent användning, injicering av preparat) är vanligare bland dem som inte svarat på enkäten och att viss
underrapportering förekommer eftersom användning av narkotika är illegalt och
vanligen ses som socialt oacceptabelt. Dock saknas undersökningar om detta från
Sverige. Vi finner en högre andel som använt narkotika bland vuxna än i tidigare
undersökningar, trots ett förhållandevis stort bortfall, 48 procent efter uppviktning.
Eftersom underrapportering är ett problem är det sannolikt att de högre prevalenstalen i vår undersökning ligger närmare sanningen om narkotikaanvändningen i
befolkningen. Man kan tänka sig att undersökningens tydliga inriktning på alkohol- och drogvanor enligt missivbrev och enkätformulär medförde att jämförelsevis
fler med narkotikaerfarenhet valde att delta, möjligen med undantag av dem med
tyngre narkotikamissbruk.
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53 000

Under den senaste månaden

67 000

34 000

15 000

116 000

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

Någon gång

72

4,4

0,6

1,3

2,5

23,6

2

1,3

20,3

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

620 000

34 000

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Någon gång

530 000

1 900 000

1,6

1,2

0,9

200 000

33 000

42 000

130 000

320 000

24 000

44 000

260 000

2 100 000

Antal
(avrundat)

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

KVINNOR
KI (+ –)

Antal
(avrundat)
procent

MÄN

Tabell 1. Kön. Andelen (procent) män, kvinnor och totalt i olika grupper.

Sociodemografi

7,7

1,3

1,6

4,8

12,3

0,9

1,7

9,7

80,1

procent

2,2

1,3

1,2

KI (+ –)

6

0,9

1,4

3,7

18

1,5

1,5

1,4

0,9

0,7

76,1

15

KI (+ –)

TOTALT
procent

Appendix 1. Tabeller
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17,6

4

0,2

1,5
2,1

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

11 000

0,4

För mer än ett år sedan

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

Någon gång

Under den senaste
månaden

2,7

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

80,2

10,9

92 000

417 000

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

2,5

2,3

1,3

24 000

75 000

445 000

4,3

0,7

2,3

1,3

13,7

0,7

4,4

8,6

82

3

2,5

1,9

32 000

155 000

330 000

Antal
(avrundat)

Antal
(avrundat)

procent KI
(+ –)

Antal
(avrundat)

MÄN

procent KI
(+ –)

25–34 år
MÄN

KVINNOR 

15–24 år

6,2

0,1

1,7

4,4

30,5

2,7

3,3

24,5

63,2

procent KI
(+ –)

3,2

1,9

1,8

30 000

87 000

330 000

Antal
(avrundat)

KVINNOR

6,6

0,3

3,4

2,9

19,4

1,8

1,8

15,8

74

3,4

2,3

2,6

procent KI
(+ –)

Tabell 2. Ålder. Andel och konfidensintervall (procent) män och kvinnor i olika åldersgrupper som tillhör respektive grupp. Tomma celler = för få fall.
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procent KI
(+ –)

0,2

0,1
2,5

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

15 000

2,2

För mer än ett år sedan

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

22,6

2,1

Under den senaste
månaden

Någon gång

0,4

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

74,8

20,1

135 000

450 000

Antal
(avrundat)

1,9

2,4

1,8

59 000

67 000

410 000

Antal
(avrundat)

procent
KI
(+ –)

11

0,8

1,9

8,3

12,5

0,2

0,3

12

76,4

5

3,1

3,1

58 000

255 000

710 000

Antal
(avrundat)

45–64 år
MÄN

MÄN

KVINNOR 

35–44 år

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Tabell 2. forts.

5,7

–

–

–

23,6

0,5

0

23

70.7

7,7

7,7

6,3

procent KI
(+ –)

89 000

96 000

930 000

Antal
(avrundat)

KVINNOR

8

–

–

–

8,6

0,9

0,9

6,7

83,4

9,9

8,6

4,7

procent KI
(+ –)
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3,6

2,4

15,7

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

1,7

1,0

KI (+ –)

0,9

1,3

1,1

3,3

För mer än ett år sedan

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

2,0

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

9,7

81,1

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

procent

TOTALT
16–24 år

6,4

0,2

2,5

3,7

25,3

2,3

2,6

20,4

68,3

procent

25–34 år

2,4

1,5

1,4

KI (+ –)

6,6

0,5

1

5,1

17,9

1,2

0,4

16,3

75,5

procent

35–44 år

2,4

1,9

1,5

KI (+ –)

6,3

---

---

3,4

19,2

---

1

16,8

74,5

procent

45–54 år

9,2

8,0

5,7

KI (+ –)

7,5

---

---

5,2

12,3

0,1

---

12,2

80,2

procent

55–64 år

8,9

8,1

5,2

KI (+ –)

Tabell 2. forts. Andel och konfidensintervall (procent)totalt i olika åldersgrupper som tillhör respektive grupp. Tomma celler = för få fall.
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1,5

2,4

24,6

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

1,3

0,9

13,5

1

1,9

10,6

78,9

1,7

7,6

2,5

0,6

4,7

---

Någon gång

---

---

29

0,5

0,7

27,8

70,4

---

--

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

---

1,5

1,5

Under den senaste
månaden

--

För mer än ett år sedan

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

20,7

70,7

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

KI
(+ –)

3,7

8,7

8,2

KI
(+ –)

2

---

---

---

3,1

0

0

3,1

94,9

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

KI
(+ –)

ÖVRIGA NORDEN

SVERIGE

Födelseland

5,5

3,1

KI
(+ –)

7,8

---

---

---

24,9

0,3

---

24,4

67,3

Män

14

11,3

5,9

KI
(+ –)

12,6

---

---

---

1,4

---

0,5

0,9

86

Kvinnor

ÖVRIGA EUROPA

12,8

1,9

3,3

KI
(+ –)

0,3

---

---

---

11,2

0,4

0,2

10,6

88,5

Män

2,4

6,6

3,1

KI
(+ –)

3,8

---

---

---

13

1,3

0

11,7

83,2

Kvinnor

ÖVRIGA VÄRLDEN

5,3

5,5

2,9

KI
(+ –)

Tabell 3. Födelseland. Andel och konfidensintervall (procent) män, kvinnor och totalt med olika födelseland som tillhör respektive grupp. Tom cell = få individer.
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1,7

1,7

19

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång
1,0

0,8

KI (+ –)

1,6

1,1

6,2

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång
1,5

1,3

---

---

0,3

17,3

0,3

0,4

16,6

81,5

procent

3,4

5,0

4,3

KI (+ –)

ÖVRIGA NORDEN

								

3,5

För mer än ett år sedan

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

15,6

74,8

procent

SVERIGE

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Totalt

Tabell 3. forts.

10,5

---

---

10,5

11,5

0,1

0,3

11,1

77,9

procent

9,5

4,4

3,2

KI (+ –)

ÖVRIGA EUROPA

1,7

0,5

0,6

0,6

11,8

0,7

0,1

11

86,4

procent

3,0

4,2

2,1

KI (+ –)

ÖVRIGA VÄRLDEN
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5,9

Under den senaste
månaden

0,3

2,0

KI (+ –)

		

Någon gång

3,5

10,1

17,1

0,5

1,9

14,7

72,8

Kvinnor

				

5,6

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

29,9

1,4

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Någon gång

22,6

64,6

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Män

ENSAMBOENDE

5

3,4

2,6

KI (+ –)

4,2

16,1

1

1,1

14

79,9

Män)

4

3,3

2,6

KI (+ –)

4,5

11,3

0,9

1,4

9

84,1

Kvinnor)

4,6

5

2,7

KI (+ –)

BOR MED FÖRÄLDRAR/SYSKON

3,8

30,9

0,5

0,6

29,8

65,3

Män

3

2,4

2,2

KI (+ –)

6,4

3,5

0,3

3,6

9,6

80,1

Kvinnor

4,6

2,6

2,5

KI (+ –)

BOR MED MAKE/MAKA/SAMBO

Tabell 4. Boendesituation. Narkotikaanvändning i förhållande till boendesituation. Andel och konfidensintervall (procent) män, kvinnor och totalt
(18 år och över).
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0,1

0,9

17,9

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång
2,6

2,1

KI (+ –)

		

Någon gång
2,8

0,5

9,1

0

---

9,1

80,3

Kvinnor

				

3,5

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

16,9

78,5

Män

6,6

3,3

3,3

KI (+ –)

BOR MED MAKE/MAKA/SAMBO & BARN

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Tabell 4. forts.

10,5

13,4

---

0,6

12,5

76,1

Män)

12

6

5,9

KI (+ –)

BOR MED BARN

6,3

18,6

8,2

0,4

10

75

Kvinnor)

5,1

4,4

3,8

KI (+ –)

1,2

61,8

14

16,7

31,1

37,2

Män

ANNAT

4,3

5,3

5,2

KI (+ –)

1,9

15,1

4,7

2,9

7,5

83

Kvinnor

4,1

5,7

4,3

KI (+ –)
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3,4

Under den senaste
månaden

1,8

1,6

KI (+ –)

4,9

1,6

1,2

7,7

För mer än ett år sedan

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

3,0

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

23,9

1,6

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Någon gång

18,9

68,4

procent

ENSAMBOENDE 

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

 Totalt

Tabell 4. forts.

4,2

2,5

1

0,7

14,1

1

1,2

11,9

81,6

procent

3,0

2,7

1,3

KI (+ –)

BOR MED FÖRÄLDRAR/SYSKON

5,2

1,2

1,5

2,5

21,6

0,4

2,2

19

73,3

procent

2,7

1,8

1,6

KI (+ –)

BOR MED MAKE/
MAKA/SAMBO

6,9

0,5

1,7

4,7

13,8

0,5

0,1

13,2

79,4

procent

3,2

2,0

1,8

KI (+ –)

7,8

0,8

1,3

5,7

16,8

5,4

0,5

10,9

75,4

procent

4,9

3,6

3,2

KI (+ –)

BOR MED MAKE/MAKA/ BOR MED BARN
SAMBO & BARN

1,6

0,1

0,1

1,4

31,1

7,9

7,6

15,6

67,3

procent

ANNAT

3,0

3,8

3,4

KI (+ –)
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---

---

---

Örebro

Västmanland

Dalarna

75,7

Göteborg och Bohuslän

---

98,9

Halland

Värmland

71,2

Skåne

---

---

Kronoberg

Blekinge

90,2

Jönköping

---

83,5

Östergötland

Gotland

59,9

Södermanland

60,2

67,5

Uppsala

Kalmar

65,1

Män (n=)

---

---

---

---

89,9

97,6

83,2

---

---

---

---

---

---

---

---

79,8

Kvinnor (n=)

ICKE-ANVÄNDARE

Stockholm

Boendelän

Enbart narkotika.

---

---

---

---

24,2

1,1

28,8

---

---

39,7

---

9,7

16,5

40

32,5

35

Män

---

---

---

---

10,2

2,4

16,8

---

---

---

---

---

---

---

---

20,2

Kvinnor

NÅGON GÅNG (TOTALT)

Tabell 5. Boendelän. Andelen (procent) män, kvinnor och totalt i olika boendelän som tillhör respektive grupp.
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95

28,6

1,7

1,5

KI (+ –)

Någon gång

8,8

3

2,1

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

3,7

För mer än ett år sedan

3,3

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

Någon gång

3

2,4

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

23,2

62,6

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Män
procent

9,7

2,2

3,2

---

20,3

---

2,5

17,1

70

Kvinnor
procent

3,4

2,0

2,0

KI (+ –)

STORSTAD (STHLM, GBG, MALMÖ)

9,3

2,6

2,7

4

24,2

1,8

2,4

20

66,5

Totalt
procent

2,4

1,3

1,2

KI (+ –)

3,5

0,1

1,1

2,3

22,4

1,8

1

19,6

74,1

Män
procent

2,6

2,6

1,7

KI (+ –)

ÖVRIGA LANDET

7,1

1

1,2

4,9

10,3

0,9

1,5

7,9

82,6

Kvinnor
procent

Tabell 6. Storstad och inte storstad. Andelen (procent) i befolkningen (uppdelat på storstad/inte storstad) som tillhör
respektive användargrupp. Per kön.

4,2

2,6

2,3

KI (+ –)

5,2

0,5

1,1

3,6

16,4

1,4

1,2

13,8

78,3

Totalt
procent

1,8

1,4

1,0

KI (+ –)
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2,1

Under den senaste
månaden

1,7

0,9

8,7

Någon gång

2

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

3,3

För mer än ett år sedan

3

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

21,5

0,5

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Någon gång

18,9

1,5

13,8

1,8

1,8

4

11,1

1,1

1,9

8,6

80,8

3,5

1,6

1,6

procent KI (+ –)

procent KI (+ –)

72,3

Kvinnor

Män

HÖGST GYMNASIEUTBILDNING

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Högsta genomförda
utbildning

7,1

1,4

1,9

3,8

17

1,6

1,2

14,2

76,0

1,9

1,2

0,6

procent KI (+ –)

Totalt

0,8

---

0,2

0,6

19

0,9

1,3

16,8

80,3

2,2

3,4

2,8

procent KI (+ –)

Män

8

0

0,6

7,4

22

2,4

3,4

16,2

69,8

7,5

4,7

4,7

procent KI (+ –)

Kvinnor

3,3

0,0

0,3

3,0

20

1,4

2,0

16,6

76,6

3,3

2,7

2,5

procent KI (+ –)

Totalt

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING < 2 ÅR

Tabell 7. Utbildning. Andel (procent) och 95 procent konfidensintervall män, kvinnor och totalt (18 år och äldre) med olika utbildning
som tillhör respektive grupp.
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97

2,4

2,5

32

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång
2,2

1,8

KI (+ –)

0,1

Under den senaste månaden

2

0,2

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Någon gång

1,7

För mer än ett år sedan

2,5

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

27,1

66

procent

Män

8,9

0,5

1,5

6,9

14,2

0,4

1,2

12,6

76,9

procent

Kvinnor

5,6

2,8

2,4

KI (+ –)

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING >= 2 ÅR

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Högsta genomförda
utbildning

Tabell 7. forts.

Totalt

5,9

0,3

1,0

4,6

21,9

1,3

1,7

18,9

72,2

procent

2,6

1,7

1,4

KI (+ –)
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1,4

Under den senaste
månaden

1,8

1,5

Någon gång

4,4

2,3

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

22,6

0,6

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Någon gång

20,6

73

9,8

14,6

0,3

1

13,3

75,6

3,9

2,1

2,1

7,1

18,7

0,9

0,8

17

74,3

Totalt
procent
KI (+ –)

2,2

1,3

1,2

5,2

17,5

1,4

1,9

14,2

77,3

5

3,2

3,1

5,1

20,1

1,6

6,5

12

74,8

Kvinnor
procent

4,5

3,9

3

KI (+ –)

Män
procent KI (+ –)

KI (+ –)

Män
procent KI (+ –)

Kvinnor
procent

STUDERANDE (INKL. PRAKTIK)

FÖRVÄRVSARBETAR 
(INKL. TJÄNSTLEDIG OCH FÖRÄLDRALEDIG)

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Nuvarande
sysselsättning

3,7

19,1

1,5

4,7

12,9

75,8

Totalt
procent

2,9

2,5

1,4

KI (+ –)

Tabell 8. Sysselsättning. Andelen (procent) män, kvinnor och totalt (18 år och äldre) med olika sysselsättning som tillhör respektive grupp.
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7,2

Under den senaste
månaden

5,9

5,9

KI (+ –)

Någon gång

5,3

8,6

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

28,2

0,8

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Någon gång

20,2

66,5

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Män
procent

1,7

10,5

1,5

6,6

2,4

87,7

Kvinnor
procent

3,4

4,5

3,5

KI (+ –)

Nuvarande sysselsättning ARBETSLÖS/ARBETSMARKNADSÅTGÄRD

Tabell 8. forts.

3,7

20,1

4,6

3,4

12,1

76,1

Totalt
procent

4,0

4,0

3,4

KI (+ –)

5,7

14

0,3

0,5

13,3

73,1

Män
procent

6,6

4,8

5,1

KI (+ –)

15,2

5,3

3,1

0,3

1,9

79,5

Kvinnor
procent

7,6

2,7

4,3

KI (+ –)

SJUK-/AKTIVITETSERSÄTTNING/
LÅNGTIDSSJUKSKRIVEN + ÖVRIGT

14,4

8,2

2,4

0,3

6,5

76,4

Totalt
procent

6,0

2,5

3,2

KI (+ –)
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3,7

24

Under den senaste
månaden

Någon gång

3,2

2,9

6,1

4,7

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

0,5

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

69,9

19,8

Någon gång

KI (+ –)

Totalt
procent
KI (+ –)

2,4

10,2

0,9

3

6,3

87,4

2,6

2,6

2,3

4,4

17,9

2,5

1,6

13,8

77,7

2,7

2,2

1,9

6,3

19,3

0,6

0,5

18,2

74,4

5,1

3,2

2,8

KI (+ –)

4,2

11,8

3

0,7

8,1

84,1

Kvinnor
procent

Män
procent

Kvinnor
procent

Män
procent

KI (+ –)

ARBETARE (FACKLÄRDA)

ARBETARE (EJ FACKLÄRDA)

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Yrkeskategori
(SEI-kodning)

4,7

3,5

3,2

KI (+ –)

Tabell 9. Yrkeskategorier. Andel och konfidensintervall (procent) bland de förvärvsarbetande 18 år och äldre; män, kvinnor
och totalt i olika yrkeskategorier som tillhör respektive grupp.

5,3

16,1

1,7

0,6

13,8

78,6

Totalt
procent

3,5

2,4

2,2

KI (+ –)
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37

Någon gång

4,8

4,6

					

6,2

7

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

0,9

Under den senaste
månaden

1

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

56,9

35,1

Någon gång

KI (+ –)

Totalt
procent
KI (+ –)

15,5

4,4

0,6

0,7

13,1

70,1

8

4,2

4,4

12,6

21,3

0,7

0,8

19,8

66

3,1

3,1

5,4

28,8

0,5

0,8

27,5

65,8

3,9

3

2,5

KI (+ –)

9,7

14,8

0,4

0,6

13,8

75,5

Kvinnor
procent

6,6

3,8

3,4

KI (+ –)

Män
procent

Kvinnor
procent

Män
procent

KI (+ –)

TJÄNSTEMÄN PÅ MELLANNIVÅ

LÄGRE TJÄNSTEMÄN

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Yrkeskategori
(SEI-kodning)

Tabell 9. forts.

8

20,1

0,4

0,7

19

71,8

Totalt
procent

3,7

2,3

2,0

KI (+ –)

Yrkeskategori
(SEI-kodning)
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0,5

3,3

27

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

13

2,4

KI (+ –)

2,5

					

Någon gång
3

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

23,2

70,5

Män
procent

8,6

12,4

0,4

0,2

11,8

79

Kvinnor
procent

9,7

5

4,7

KI (+ –)

5,1

22,4

2,4

0,5

19,5

72,6

Totalt
procent

3,7

2,5

2,1

KI (+ –)

HÖGRE TJÄNSTEMÄN LEDANDE BEFATTNINGAR/FRIA
AKADEMIKER + FÖRETAGARE/LANTBRUKARE

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Tabell 9. forts.
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3,1

Under den senaste
månaden

3,4

1,5

KI (+ –)

0,2

1,9

5,5

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste månaden

Någon gång

5,4

6,3

3,7

1,5

1,1

15,3

2,1

4,6

8,6

78,4

Kvinnor
procent

4,0

2,8

2,3

KI (+ –)

Låg inkomst: lägsta 20:e percentilen, hög inkomst: högsta 20:e percentilen.

3,4

För mer än ett år sedan

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

27,2

1,2

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Någon gång

22,9

67,4

Män
procent

LÅG INKOMST

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Bruttoinkomst/år

grupp.

6,1

0,5

2,4

3,2

22,2

2

1,5

18,7

71,6

Män
procent

2,5

1,6

1,4

KI (+ –)

8,5

1,1

1,8

5,6

12,8

0,8

1,6

10,4

78,7

Kvinnor
procent

MEDELHÖG INKOMST

2,8

1,6

1,6

KI (+ –)

1,5

0

0,1

1,4

28,4

1,8

0,2

26,4

70,2

Män
procent

1,9

2,9

2,0

KI (+ –)

HÖG INKOMST

6,7

---

---

6,6

10,8

---

---

10,5

82,5

Kvinnor
procent

10,2

7,1

5,3

KI (+ –)

Tabell 10. Inkomstnivå. Andel och konfidensintervall (procent) i befolkningen med hög, mellan respektive låg inkomst (18 år och äldre) som tillhör respektive
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2,7

2,6

21,8

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste månaden

Någon gång

2,3

0,8

2,7

5,8

För mer än ett år sedan

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste månaden

Någon gång

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

16,5

72,3

2,8

2,1

1,3

7,6

0,9

2,1

4,6

16,6

1,3

1,5

13,8

75,8

1,9

1,1

1,0

KI (+ –)

procent

procent

KI (+ –)

MEDELHÖG INKOMST

LÅG INKOMST

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Total

Tabell 10. forts.

3

0

0,1

2,9

23,3

1,4

0,1

21,8

73,7

procent

HÖG INKOMST

2,5

2,6

1,9

KI (+ –)
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4

39

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden
1,9

---

4,1

2,1

1,9

---

Under den senaste månaden
---

---

17,2

4,4

9,2

2,9

26,7

47,1

1,5

1,8

3

* Med försörjningsstöd menas det som i dagligt tal kallas socialbidrag.

---

18,9

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

För mer än ett år sedan

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

6

3

4,8

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Alla 18 år och äldre

%

%

KI (+ –)

Kvinnor

Män

HAR FÅTT FÖRSÖRJNINGSSTÖD

6,4

9,4

3,7

8,7

0,4

1,1

0,9

0,8

KI (+ –)

3,6

5,3

8,4

35,2

31

4,6

2,4

3,9

    %

Totalt

5,3

6,7

5,4

7,3

8,3

1,6

0,9

0,8

KI (+ –)

Tabell 11 a. Försörjningsstöd. Andelen (procent) i respektive grupp (18 år och äldre) som fått försörjningsstöd*.
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8,3

Icke-användare

---

0,7

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste
månaden
4,9

---

4,9

4,5

3,1

KI (+ –)

---

---

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden
---

---

4,4

%

3,3

28,2

27,6

41,4

0,1

2

9,8

10,2

Kvinnor

8,3

24,5

14,8

21,1

1,4

2,5

4,0

2,8

KI (+ –)

* Med sjuk-/aktivitetsersättning menas det som i dagligt tal kallas sjukpension.

1

För mer än ett år sedan

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

3,3

För mer än ett år sedan

Narkotika

6,9

Alla 18 år och äldre

%

Män

HAR FÅTT SJUK-/AKTIVITETSERSÄTTNING

15,1

15,6

18,5

13,3

0,3

2,9

9,1

8,6

    %

Totalt

14,3

15,2

10,3

11,8

2,1

2,5

3,0

2,1

KI (+ –)

Tabell 11 b. Sjuk- eller aktivitetsersättning. Andelen (procent) i respektive grupp (18 år och äldre)
som fått sjuk-/aktivitetsersättning*.
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22,8

45,9

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden
7,0

5,9

2,9

1,9

1,4

33,2

27,4

5,2

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden
8,5

14,4

9,1

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

21,1

14,2

17

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Alla 18 år och äldre

20,6

55,5

44,1

64,6

53,4

27,3

15,5

19,8

%

%

KI (+ –)

Kvinnor

Män

8,8

11,0

7,6

7,4

7,6

2,8

1,7

1,4

KI (+ –)

15,8

42,9

40,3

51,5

40,7

23,1

14,9

18,4

    %

Totalt

HAR HAFT EKONOMISK SVÅRIGHET (PROCENT)

6,9

9,0

5,9

5,2

5,1

2,0

1,3

1,0

KI (+ –)

senaste 12 månaderna någon gång haft svårt med de dagliga utgifterna.(Andel bland användare som har
haft ekonomiska svårigheter etc.)

Tabell 12. Ekonomiska svårigheter. Andelen (procent) i respektive grupp som uppger att de under de
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3,3

Icke-användare

---

---

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

0,5

0,7

1,4

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden
7,3

3,3

2,9

---

---

5,2

2,9

2,1

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

5,7

För mer än ett år sedan

Narkotika

3,6

Alla 18 år och äldre

7,2

6,8

0,4

50,7

0,2

2,7

1,6

2,2

%

%

KI (+ –)

Kvinnor

Män

9,8

14,9

3,0

18,0

1,6

3,1

1,9

1,5

KI (+ –)

5,3

4,1

0,5

15,9

1

4,7

2,4

2,9

    %

Totalt

7,5

9,2

2,7

9,8

2,7

3,1

1,8

1,3

KI (+ –)

SJÄLVSKATTAT ALLMÄNT HÄLSOTILLSTÅND ÄR DÅLIGT 
ELLER MYCKET DÅLIGT (PROCENT)

Tabell 13. Självskattat allmänt hälsotillstånd. Andelen (procent) i respektive grupp som
uppger att deras hälsotillstånd är dåligt eller mycket dåligt (andel bland icke-användare
som mår dåligt etc.).

Hälsa
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2,8 (3,0)

3 (2,0)

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste månaden

5,7 (0,0)

2,0 (2,0)

4,7 (4,0)

För mer än ett år sedan

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste månaden

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

2,7 (0,0)

3,8 (0,0)

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Män

2,7 (0,0)

7,1 (3,0)

6,9 (1,0)

7,1 (10,0)

1,7 (0,0)

3,9 (0,0)

3,8 (0,0)

Kvinnor

3,4 (0,0)

4,8 (2,0)

6,6 (0,0)

4,2 (2,0)

2,1 (0,0)

3,1 (0,0)

3,8 (0,0)

Totalt

UPPGETT ANTAL DAGAR MED DÅLIG KROPPSLIG HÄLSA
DE SENASTE 30 DAGARNA. MEDELVÄRDE (MEDIAN)

Tabell 14. Självskattad kroppslig hälsa. Uppgett antal dagar med dålig kroppslig hälsa de senaste 30
dagarna, olika grupper. Medelvärde och median.
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4,2 (3,0)

4,7 (2,0)

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

3,9 (0,0)

1,9 (0,0)

25,3 (30)

För mer än ett år sedan

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

3,3 (0,0)

3,9 (0,0)

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Män

5,2 (1,0)

15,2 (10,0)

8,4 (0,0)

12,7 (15,0)

6,5 (6,0)

6,2 (2,0)

4,00 (0,0)

Kvinnor

9,5 (7,0)

9,2 (3,0)

6,9 (0,0)

7,0 (5,0)

5,5 (3,0)

4,3 (0,0)

4,0 (0,0)

Totalt

UPPGETT ANTAL DAGAR MED DÅLIG PSYKISK HÄLSA
DE SENASTE 30 DAGARNA. MEDELVÄRDE (MEDIAN)

Tabell 15. Självskattad psykisk hälsa. Uppgett antal dagar med dålig psykisk hälsa de senaste
30 dagarna, olika grupper. Medelvärde och median.
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6,1

Under den senaste månaden

2,8

1,9

2,7

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden
8,8

6,0

4,1

4,7

5,7

3,5

1,9

1,6

KI (+ –)

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

8

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

För mer än ett år sedan

15,7

18,6

Icke-användare

Narkotika

16,9

%

Män

3,8

4,2

6,4

6,6

4,9

8,9

5,8

52,1

%

Kvinnor

9,7

11,6

8,0

15,3

6,4

3,0

2,3

1,8

KI (+ –)

4,2

5,7

4,8

20,3

5,7

12

12,2

11,7

    %

Totalt

ANDELEN (PROCENT) I RESPEKTIVE GRUPP
SOM UPPGER SIG SAKNA EMOTIONELLT STÖD

Alla

emotionellt stöd.

7,0

6,9

4,3

6,6

4,1

2,6

1,4

1,1

KI (+ –)

Tabell 16. Emotionellt stöd. Andelen (procent) i respektive användargrupp som uppger sig sakna

Livskvalitet
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8,2

Icke-användare

5,7

38,8

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

19,5

1,5

82,9

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

5,9

3,7

2,3

1,8

11,3

22,3

6,0

12,8

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

9,4

För mer än ett år sedan

Narkotika

9,6

Alla

0

1,8

4,7

0,6

27,5

11,5

6,1

6,8

Kvinnor
%

KI (+ –)

Män

%

---

5,8

6,9

2,5

12,1

4,2

2,2

1,7

KI (+ –)

18,4

1,7

11,1

30,7

18,1

10,1

7,1

8,2

    %

Totalt

13,0

4,2

7,2

8,7

7,1

2,7

1,6

1,3

KI (+ –)

ANDELEN (PROCENT) SOM UPPGER ATT DET INTE KUNDE 
VARA VÄRRE/MISSNÖJD FÖR DET MESTA/MISSNÖJD
GÄLLANDE VÄNSKAPSFÖRHÅLLANDEN

vara värre/missnöjd för det mesta/missnöjd gällande vänskapsförhållanden.

Tabell 17 a. Vänskapsförhållanden. Andelen (procent) i respektive grupp som uppger att det inte kunde
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2,8

Icke-användare

3,7

2,6

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

1,9

---

---

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

5,5

5,0

6,3

3,8

2,2

1,6

KI (+ –)

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

3,5

För mer än ett år sedan

Narkotika

2,9

Alla

%

Män
%

0,1

---

0

8,1

2,1

1,1

3,2

2,9

Kvinnor

1,1

---

8,9

6,6

1,8

2,4

1,6

KI (+ –)

0,4

5,1

0,5

4,2

2,9

2,6

3

2,9

    %

Totalt

ANDELEN (PROCENT) SOM UPPGER ATT DET INTE 
KUNDE VARA VÄRRE/MISSNÖJD FÖR DET MESTA/
MISSNÖJD GÄLLANDE FAMILJERELATIONER

värre/missnöjd för det mesta/missnöjd gällande familjerelationer.

2,9

8,3

2,8

4,6

4,6

2,1

1,6

1,1

KI (+ –)

Tabell 17 b. Familjerelationer. Andelen (procent) i respektive grupp som uppger att det inte kunde vara
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5,9

Icke-användare

7,3

18,3

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

1,8

1,2

2,2

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

5,6

För mer än ett år sedan

Narkotika

5,9

8,7

5,9

5,0

9,3

6,0

3,1

2,1

1,6

0,2

0,1

1,8

48,8

4,1

4,3

4,4

4,6

Kvinnor
%

KI (+ –)

Män

%

Alla

Typ av användare

1,6

1,5

4,3

14,6

5,8

2,4

1,9

1,4

KI (+ –)

0,9

0,6

1,8

27,7

5,5

5,2

5,1

5,3

    %

Totalt

2,9

2,7

3,3

8,3

4,1

2,0

1,4

1,0

KI (+ –)

ANDELEN (PROCENT) SOM UPPGER ATT DET INTE KUNDE 
VARA VÄRRE/MISSNÖJD FÖR DET MESTA/MISSNÖJD GÄLLANDE BOENDESITUATION

värre/missnöjd för det mesta/missnöjd gällande boendesituation.

Tabell 17 c. Boendesituation. Andelen (procent)i respektive grupp som uppger att det inte kunde vara
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1,5

Under den senaste månaden

Totalt (någon gång)

10,6

0,1

0,6

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

9,9

Cannabis

För mer än ett år sedan

KVINNOR

23,1

1,2

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Totalt (någon gång)

20,4

Cannabis

För mer än ett år sedan

MÄN

3

0,1

0,6

2,3

Amfetamin

6,8

0,5

0,4

5,9

Amfetamin

2,5

0,1

0,5

1,9

Kokain

3,8

0,1

0,2

3,5

Kokain

1,3

0,1

0,1

1,1

Opiater

2,3

0,1

0,3

1,9

Opiater

Tabell 18. Preparat. Andelen (procent) i befolkningen som uppger att de använt ett specifikt preparat.

Preparat och användarmönster

1,8

0

0,1

1,7

Ecstasy

2,2

0,0

0,1

2,1

Ecstasy

0,7

0,2

0,1

0,4

2,3

0,1

0,4

1,8

1,9

0,7

0,7

0,5

Hallucinogener Annan drog

3,5

0,1

0,4

3

Hallucinogener Annan drog
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0,8

Under den senaste månaden

16,4

0,4

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Totalt (någon gång)

15,2

Cannabis

För mer än ett år sedan

TOTALT

Tabell 18. forts.

4,9

0,3

0,5

4,1

Amfetamin

3,2

0,1

0,4

2,7

Kokain

1,8

0,1

0,2

1,5

Opiater

2

0

0,1

1,9

Ecstasy

3

0,1

0,4

2,5

1,2

0,4

0,4

0,4

Hallucinogener Annan drog
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58,5

54,3

36,9

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

1

För mer än ett år sedan

Antal preparat

Män
2

4,8

9,7

30

58,4

36

11,5

3+

1

15,1

34,4

70,6

Kvinnor
2

55,9

9,3

15,4

ANDELEN (PROCENT) I RESPEKTIVE GRUPP SOM
UPPGER ATT DE ANVÄNT ETT, TVÅ ELLER FLER PREPARAT

29

56,2

13,9

3+

1

30,2

43,1

62,5

Totalt
2

20,5

9,5

25,3

48,4

47,4

12,3

3+

Tabell 19. Antal preparat. Andelen (procent) i respektive grupp och som uppger att de använt ett, två eller fler preparat (enbart narkotika).
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1,5

3,3

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden
4,9

3,1

3,2

Läkemedelsanvändare: försumbar andel, under 1 procent.

1,6

18,7

0

0,7

%

%

KI (+ –)

Kvinnor

Män

För mer än ett år sedan

Typ av användare

13,3

---

1,9

KI (+ –)

7,8

0,7

1,3

    %

Totalt

ANDELEN (PROCENT) AV NARKOTIKAANVÄNDARE 
SOM INJICERAT NARKOTIKA

Tabell 20. Injicering. Andelen (procent) i respektive grupp som injicerat narkotika.

5,7

3,1

1,9

KI (+ –)
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17,1

Icke-användare

84,9

62,5

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

5,3

3,5

2,5

1,8

1,3

KI (+ –)

2,9

92,2

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

11,2

3,5

3,3

60

51

8,3

45,3

73,5

54,5

17,2

23,1

Kvinnor
procent

14,6

15,9

4,4

8,1

6,8

3,5

2,7

1,9

KI (+ –)

71,8

28,9

8,1

57,6

79,2

50,1

17,1

24,7

Totalt
procent

10,9

10,5

3,9

4,5

3,3

2,0

1,5

1,5

KI (+ –)

---

3,4

26,4

63

84,4

48,3

20,9

28,9

Män
procent

---

5,7

8,4

5,1

3,5

2,5

1,7

1,3

KI (+ –)

55,9

38,1

2,1

24,7

55,8

37,3

10

14,6

Kvinnor
procent

16,7

22,4

4,5

8,1

8,9

2,7

2,9

2,0

KI (+ –)

51,9

22,4

9,6

52,0

68,1

44,7

15,1

21,7

Totalt
procent

HAR EN RISKFYLLD ALKOHOLKONSUMTION
(INTENSIVKONSUMTION)

AUDIT: män 6+ poäng, kvinnor 8+ poäng, intensivkonsumtion: 6 glas eller fler en gång/månad eller oftare.

7,5

För mer än ett år sedan

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

47,9

För mer än ett år sedan

Narkotika

26,3

Alla

Män
procent

HAR EN RISKFYLLD ALKOHOLKONSUMTION (AUDIT)

Tabell 21. Riskfylld alkoholkonsumtion. Andelen (procent) i respektive grupp som dricker en riskfylld mängd alkohol.

12,7

10,8

4,8

4,6

3,9

2,2

1,4

1,1

KI (+ –)
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8,4

Icke-användare

30,9

23,4

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

25,5

---

Under den senaste månaden

1,7

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

För mer än ett år sedan
4,6

6,5

8,1

3,2

2,5

1,7

22,1

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

12,2

För mer än ett år sedan

Narkotika

10,1

Alla

35,3

20,5

9,4

33,7

34,9

22,1

11,5

13,5

%

%

KI (+ –)

Kvinnor

Män

RÖKER DAGLIGEN

18,4

13,8

8,1

8,8

9,6

3,5

2,5

1,4

KI (+ –)

39,4

22,8

7,1

26,6

33,2

15,4

10

11,8

    %

Totalt

16,4

11,9

5,6

5,2

6,2

2,3

1,8

1,2

KI (+ –)

Tabell 22. Daglig rökning. Andelen (procent) i respektive grupp som uppger att de röker dagligen.
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0,1

Icke-användare

3,1

2,8

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

---

---

---

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination

2,2

För mer än ett år sedan

Narkotika

0,8

Alla

4,7

6,1

2,8

3,6

1,2

---

---

---

0

0

0

0

0

%

%

KI (+ –)

Kvinnor

Män
KI (+ –)

HAR NÅGON GÅNG PROVAT AAS

uppger att de någon gång använt anabola androgena steroider (AAS).

0

0

---

---

0,1

1,9

1,4

1,5

    %

Totalt

2,5

3,7

4,0

2,2

---

---

KI (+ –)

Tabell 23. Användning av anabola androgena steroider. Andelen (procent) i respektive grupp som
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–

Kontakt under de senaste 12 månaderna
0,4
0,8

Kontakt för mer än ett år sedan

Kontakt under de senaste 12 månaderna

Använt receptbelagda läkemedel utan läkares ordination de senaste 30 dagarna

0,1

Kontakt för mer än ett år sedan

Använt receptbelagda läkemedel utan läkares ordinationl senaste 12 månaderna,
men inte de senaste 30 dagarna

0,3
–

Kontakt för mer än ett år sedan

Kontakt under de senaste 12 månaderna

Använt receptbelagda läkemedel utan läkares ordination för mer än ett år sedan

22,0
3,0

Kontakt för mer än ett år sedan

Kontakt under de senaste 12 månaderna

Använt narkotika de senaste 30 dagarna

20,0
2,3

Kontakt för mer än ett år sedan

Kontakt under de senaste 12 månaderna

Använt narkotika senaste 12 månaderna, men inte de senaste 30 dagarna

6,6
1,4

Kontakt för mer än ett år sedan

Kontakt under de senaste 12 månaderna

Använt illegal narkotika för mer än ett år sedan

Män

30,6

–

–

1,6

–

6,7

11,7

14,0

1,6

3,4

0,3

2,7

Kvinnor

Tabell 24. Kontakt med sjukvården. Andelen (procent) i olika grupper som använder illegal narkotika
och narkotikaklassade läkemedel utan recept, som haft kontakt med sjukvården på grund av användning
av preparat i berusningssyfte för mer än 12 månader sedan eller under de senaste 12 månaderna.
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0,1

Kontakt under de senaste 12 månaderna

20,1

Kontakt under de senaste 12 månaderna

3,5

Kontakt under de senaste 12 månaderna

–

0,4

9.0

9,0

0,1

24,7

4,2

–

Kvinnor

0,5
–

Kontakt för mer än ett år sedan

Kontakt under de senaste 12 månaderna

Använt receptbelagda läkemedel utan läkares ordination de senaste 30 dagarna

0,1
0,1

Kontakt för mer än ett år sedan

Kontakt under de senaste 12 månaderna

–

2,2

3,0

–

Använt receptbelagda läkemedel utan läkares ordination senaste 12 månaderna, men inte de senaste 30 dagarna

0,4
0,1

Kontakt för mer än ett år sedan

Kontakt under de senaste 12 månaderna

Använt receptbelagda läkemedel utan läkares ordination för mer än ett år sedan

24,4

Kontakt för mer än ett år sedan

Använt narkotika de senaste 30 dagarna

31,5

Kontakt för mer än ett år sedan

Använt narkotika senaste 12 månaderna, men inte de senaste 30 dagarna

9,3

Kontakt för mer än ett år sedan

Använt illegal narkotika för mer än ett år sedan

Män

narkotikaklassade läkemedel, som haft kontakt med polisen p.g.a användning av preparat i berusningssyfte för mer än 12 månader sedan eller under de senaste 12 månaderna.

Tabell 25. Kontakt med polisen. Andelen (procent) i olika grupper som använder illegal narkotika och
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Inledning

Enkätenheten vid  Statistiska centralbyrån (SCB) har under perioden november
2008 till april 2009 genomfört en enkätundersökning på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och Lunds universitet. Syftet med undersökningen var att kartlägga
alkohol-, narkotika- och läkemedelsanvändningen i Sverige.
Undersökningen genomfördes som en postenkät med två påminnelser. Populationen utgjordes av Sveriges befolkning i åldern 15–64 år. Totalt var det 22 095
personer som besvarade frågeblanketten, vilket är 38,3 procent av urvalet. Den viktade svarsandelen var 52,1 procent. Frågeblanketterna registrerades via skanning,
varefter en datafil framställdes.
Alf Asplund har varit undersökningsledare, Ulrika Eriksson har varit produktionsansvarig, Marie Andersson har ansvarat för urvalsdragningen och Sixten
Lundström har utfört kalibreringen och varit behjälplig med metodfrågor.
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Population och urval

Populationen, det vill säga de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, utgörs i
denna undersökning av Sveriges befolkning i åldern 15–64 år. För att kunna dra ett urval
från populationen skapar man en urvalsram som avgränsar, identifierar och möjliggör
koppling till objekten i populationen. Urvalsramen i denna undersökning har skapats
utifrån registret över totalbefolkningen (RTB) och består av samtliga folkbokförda i
Sverige i åldern 15–64 år. Antalet individer i ramen var 6 058288 den 23 oktober 2008.
Lunds universitet och SCB har efter diskussion beslutat att urvalsstorleken ska
vara 58 000 individer. Stickprovets storlek bestämdes utifrån uppsatta precisionsoch kostnadskrav.
Från urvalsramen drogs ett stratifierat obundet slumpmässigt urval om 58 000
personer med hjälp av ett av SCB egenutvecklat urvalsprogram. Ett stratifierat
obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt inom respektive stratum har
lika stor sannolikhet att komma med i urvalet.
För att vara säker på att urvalet innehåller tillräckligt många individer i viktiga redovisningsgrupper, exempelvis personer med en viss egenskap (som kön), kan dessa redovisningsgrupper definieras som egna strata. Sedan kan stickprovsstorleken fördelas till
dessa strata på ett sätt som gör att urvalet innehåller ett lämpligt antal personer från
den aktuella redovisningsgruppen. En närmare beskrivning av urvalsförfarandet finns
i Undersökning om narkotikaanvändning av Sixten Lundström från 21 oktober 2008.
Den aktuella urvalsdesignen beskrivs i tabellerna 10 och 11.
Innan frågeblanketten sändes ut genomfördes en identifikationskontroll av personerna i urvalet mot befolkningsdata för att få fram aktuella adressuppgifter. Vid kontrollen visade det sig att 317 personer inte längre tillhörde populationen utan utgjorde
så kallad övertäckning. De vanligaste orsakerna till övertäckning är att personerna
har emigrerat eller avlidit sedan urvalet drogs. Ytterligare övertäckning kom till SCB:s
kännedom under insamlingsfasen. I dessa fall rör det sig till exempel om att undersökningspersonerna eller deras anhöriga uppgett att de inte längre tillhör populationen.

Tabell 1. Population och urval
Population

6 058 288

Bruttourval

58 000

Övertäckning
Nettourval

1)

1)

317
57 683

Nettourval är det som kvarstår efter det att övertäckningen har tagits bort från bruttourvalet.
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Sekretess och utlämnande

av ett informationsbrev där uppgiftslämnarna kunde läsa om undersökningens bakgrund och syfte, och att undersökningen
genomfördes i samarbete mellan SCB och Lunds universitet. Brevet informerade
också om att uppgifter hämtas från registret över totalbefolkningen, utbildningsregistret och inkomst- och taxeringsregistret och vilka uppgifter som hämtas, att
samtliga uppgifter är skyddade av personuppgiftslagen och sekretesslagen, att det
är frivilligt att delta och att en avidentifierad fil kommer att levereras till Lunds
universitet.
För att SCB ska kunna lämna ut ett datamaterial så krävs ”informerat samtycke”
av uppgiftslämnarna. Det innebär att de genom att besvara och skicka in blanketten
godkänner att deras svar kompletteras med de registervariabler och behandlas på
det sätt som beskrivs i informationsbrevet.
SCB har gjort en intern sekretessprövning för utlämnandet av registervariabler
från RTB, utbildningsregistret och inkomst- och taxeringsregistret. Dessutom har
en sekretessöverenskommelse upprättats mellan Lunds universitet och SCB för hur
det avidentifierade datamaterialet får hanteras.
Behandlingen av personuppgifter i undersökningen har anmälts till SCB:s juridiska kansli. Kopplingen till personuppgifterna tas bort tre månader efter slutleverans.

Frågeblankettens  framsida bestod
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Variabler

utformat frågorna i frågeblanketten i samarbete med SCB.
Blanketten har även genomgått en skrivbordsgranskning hos SCB:s mättekniska
laboratorium (bilaga 6).
Blanketten bestod av 62 numrerade frågor varav flera hade delfrågor, vilket genererade totalt 91 frågor. Frågorna handlade bland annat om användningen av tobak,
alkohol och andra preparat.
Förutom variabler som samlats in via frågeblanketten har ett antal registervariabler hämtats från registret över totalbefolkningen, utbildningsregistret och
inkomst- och taxeringsregistret. Dessa är bland annat födelseår, kön, civilstånd,
födelseland (i grupper), medborgarskap (i grupper), invandringsår och inkomstoch bidragsuppgifter. Uppgifterna från RTB gäller den 23/10 2008 och uppgifterna
om utbildningsnivå gäller avklarade utbildningar till och med vårterminen 2007
och uppgifterna från inkomst- och taxeringsregistret gäller 2007. För variabeln
civilstånd har ”registrerat partnerskap” (RP) kodats om till ”gifta”, ”skild partner”
har kodats om till ”skild” och ”efterlevande partner” har kodats om till ”änka/
änkling”. Anledningen till kodningen är att dessa grupper är för små för att särredovisas.

Lunds universitet har
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Datainsamling

Frågeblanketterna skickades ut till urvalspersonerna med post. Undersökningen
genomfördes även som webbenkät. Antalet som svarade på webben var 4 199 eller
19 procent. Via informationsbrevet ombads de besvara frågorna och skicka tillbaka frågeblanketten till SCB. Det första utskicket genomfördes den 5–6 november,
sedan skickades två påminnelser ut till dem som inte besvarat frågeblanketten. Den
första påminnelsen bestod av ett tack- och påminnelsekort och skickades ut den
21 november. Den andra påminnelsen var en enkätpåminnelse och skickades ut den
4 december.
Insamlingen avslutades den 27 februari. Efter enkätfasen gjordes en telefonuppföljning med en förkortad version av frågeblanketten. Telefonuppföljningen vände
sig till ett slumpmässigt urval bland bortfallet. Antalet individer var 1 027 och antalet svarande var 528 eller 53,1 procent.

Tabell 2. Beskrivning av inflödet
Antal
Efter första utsändning

Procent

12 823

22,2

Efter tack och påminnelse

3 539

6,1

Efter enkätpåminnelse

5 733

9,9

Totalt antal svar

22 095

38,3

Bortfall

35 588

61,7

Nettourval

57 683

100

Den viktade svarsandelen var 52,1 procent.
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Bortfall

Bortfallet består dels  av

objektsbortfall som innebär att frågeblanketten inte är
besvarad alls, dels av partiellt bortfall som innebär att vissa frågor på blanketten
inte är besvarade. Om bortfallet är olika för olika grupper kan skattningarna som
grundar sig på enbart de svarande vara skeva. För att reducera bortfallsskevheten
har vikter beräknats med hjälp av kalibrering.
Objektsbortfall kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte vill delta i
undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå eller att uppgiftslämnaren är
förhindrad att medverka, till exempel på grund av sjukdom.
Objektsbortfallet i denna undersökning redovisas i tabell 3. Med ”ej avhörda”
menas att vi inte har någon uppgift om varför frågeblanketten inte är besvarad. Med
förhindrad och avböjd medverkan menas att SCB meddelats att uppgiftslämnaren
är förhindrad eller inte vill medverka i undersökningen. Med ”fel person har svarat” menas att någon annan än den person som frågeblanketten var avsedd för har
svarat. För vidare förklaring se ”Databeredning” nedan.

Tabell 3. Beskrivning av objektsbortfall
Antal

Procent

Ej avhörda

33 001

57,2

Postreturer

1 295

2,2

374

0,6

61

0,1

209

0,4

11

0

Fel person har svarat

501

0,9

Övrigt

136

0,2

35 588

61,7

Hemlig/skyddad/saknar
adress
Förhindrad medverkan
Avböjd medverkan
Insänd blank

Totalt

Partiellt bortfall kan bero på att frågan är svår att förstå, är känslig, att uppgiftslämnaren glömmer att besvara frågan eller att instruktionerna vid hoppfrågor misstolkas och att uppgiftslämnaren då inte besvarar rätt frågor. Till partiellt bortfall
räknas även dubbelmarkeringar och svar som inte kan tydas.
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Det är viktigt att beakta det partiella bortfallet när man analyserar datamaterialet.
För de följdfrågor som föregås av hoppinstruktioner har selekteringar genomförts
vid kontrollen av det partiella bortfallet.
I denna undersökning ligger det partiella bortfallet under 2 procent för de allra
flesta frågorna.
Frågorna F12, F13, F28 och F29 har dock ett partiellt bortfall som är högre än
6 procent.

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

131

Databeredning

Databeredningen genomfördes av enkätenheten vid SCB. Samtliga inkomna frågeblanketter prickades av i enkätenhetens avregistreringssystem. Frågeblanketterna
skannades med programvaran Readsoft documents forms.
Kontroller genomfördes under och efter registreringen. Då kontrollerades bland
annat dubbelmarkeringar och att endast valida värden förekommer i materialet.
Svarsdatafilen kompletterades med registervariabler från RTB samt med vikter
för uppräkning till populationsnivå. Svarsdatafilen kompletterades med registervariabler från RTB samt med vikter för uppräkning till populationsnivå. Frågorna
om födelseår och kön kontrollerades mot motsvarande registerdata. I kontrollen
upptäcktes 501 observationer där antingen kön, ålder eller både kön och ålder mis�stämde. Eftersom detta kan bero på att någon annan än urvalspersonen besvarat
frågeblanketten har dessa observationer exkluderats från filen.
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Viktberäkning och uppskattning

Vikter har tagits  fram

för att kunna räkna upp resultatet till populationsnivå.
Uppräkning med vikter medför att resultat kan redovisas för hela populationen och
inte bara för personerna i urvalet. Vikterna kompenserar för objektsbortfallet men
inte för det partiella bortfallet och därmed kommer antalet i respektive tabell att
vara olika.
Vikterna i denna undersökning kan beskrivas med formeln
wk = dk • vk

där
		
		

wk = total vikt för objekt k
dk =designvikt
vk = kalibreringsvikt baserad på hjälpinformation.

Designvikten är den del av vikten som beror på urvalsdesignen. Vid bortfall kan
det vara så att vissa grupper av urvalet svarar i större utsträckning än övriga, till
exempel kan kvinnor och äldre svara i högre grad än män och yngre. Om de grupper som svarat i högre grad har en annan fördelning på undersökningsvariablerna
än övriga kan detta ha en snedvridande effekt på resultatet. För att kompensera för
detta har kalibreringsvikter använts (se bilaga 2 för mer detaljer). Vikterna bygger
på antagandet att ramen återspeglar populationen väl och därmed att över- och
undertäckningen är försumbar. För mer utförlig beskrivning av kalibreringsestimatorn se Lundström och Särndal (2001): Estimation in the Presence of Nonresponse
and Frame Imperfections, Statistics Sweden.
För skattning av totaler används följande formel:
Ÿ = ∑r wkyk
där

wk = total vikt för objekt k
yk = variabelvärde för objekt k

summering sker av de svarande (r)
För skattning av medelvärden används följande formel:
Ÿ=

∑r wkyk
∑r wk
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där
		

wk = total vikt för objekt k
yk = variabelvärde för objekt k

summering sker av de svarande (r)
Vikten ”kalvikt” (se wk ovan) som finns på kundfilen ska användas vid framställning av tabeller och diagram samt vid beräkning av statistiska mått. Varianser ska
beräknas med vedertagen metod.
Kalibreringen har tagits fram enligt de formler som presenterats ovan med hjälp av
SAS.
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Kvalitet

SCB tillämpar en bred definition på kvalitet. För att hålla en hög kvalitet och täcka
kvalitetsdimensionerna används vid genomförandet av undersökningar ett kvalitetssäkringsprogram med kontroller i undersökningens olika faser, allt från planering till dokumentation och uppföljning. I SCB MIS 2001:1 Kvalitetsbegrepp och
riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officiell statistik finns en ingående beskrivning
av SCB:s kvalitetsbegrepp och de olika kvalitetskomponenterna. Nedan beskriver
vi de begrepp som har betydelse för denna undersökning.

Ramtäckning
Ett problem som kan uppstå är täckningsfel. Det innebär att urvalsram och population inte helt stämmer överens. Täckningsfelen kan delas in i två typer, dels undertäckning som innebär att vissa enheter som ingår i populationen saknas i urvalsramen, dels övertäckning som innebär att enheter som inte ingår i populationen ändå
finns i urvalsramen. Ett sätt att minska täckningsfelen är att ha bra och uppdaterade
register. Registret över totalbefolkningen (RTB) bedöms vara av god kvalitet och
bra uppdaterat.
I denna undersökning visade sig 317 personer vara övertäckningsobjekt. Det var
personer som avlidit eller flyttat utomlands. Någon undertäckning har inte observerats, men undertäckning är vanligtvis svårare att upptäcka än övertäckning.

Urval
Denna kvalitetskomponent avser fel som uppkommer på grund av att man endast
undersöker en del av populationen, det vill säga att ett urval har dragits. Urvalsfel
är således den avvikelse mellan ett skattat värde (estimat) och det faktiska värdet (parametern) som beror på att man inte undersöker alla objekt i populationen. Urvalsfelet blir mindre med större urval. Vid ett korrekt urvalsförfarande kan
urvalsfelets storlek skattas och bland annat anges med osäkerhetsintervall i form av
konfidensintervall.

Mätning
Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig från faktiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då respondenten inte minns
de faktiska uppgifterna, missförstår frågan eller medvetet svarar felaktigt. För att
försöka minimera mätfelen har frågeblanketten granskats av SCB:s mättekniska

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

135

laboratorium och kontroller har genomförts, till exempel kontroll av tillåtna värden
vid dataregistrering. Mätfelen för registervariabler som hämtats från RTB bedöms
vara liten.

Bearbetning
Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet kan fel uppstå,
så kallade bearbetningsfel, det kan vara registreringsfel och kodningsfel. Dessa fel
kan förhindras och upptäckas i de kontroller som genomförs vid dataregistreringen.
Vanligtvis är denna typ av fel försumbara.

Bortfall
De eventuella fel som bortfallet kan ge upphov till kallas bortfallsfel. Det inträffar
om personerna i bortfallet och de svarande skiljer sig åt, att grupperna har olika
sammansättning utifrån undersökningsvariablerna. En beskrivning av bortfallet
finns i den bortfallsanalys som gjorts i samband med valet av hjälpinformation till
kalibreringen.
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Att tänka på vid användning
av datamaterialet

I postbeskrivningen listas datamaterialets variabler med variabelnamn, position
i datamaterialet och en kortfattad förklaring om variabelns innehåll. I frågeblanketten framgår koderna för de olika svarsalternativen. Om ett svar inte går att tolka
eller om två eller flera alternativ angetts där endast ett svar skulle ges har koden 9
eller 99 registrerats. Vid variabler som baseras på frågor där uppgiftslämnaren kunnat ange flera svarsalternativ bör man tänka på att summan av antalsskattningarna
för de olika svarsalternativen inte blir antal svarande. Vid andelsskattningar blir
motsvarande summa inte 100 procent.
Vi har inte tagit ställning till hur eventuella motsägelsefulla svar ska behandlas,
sådana fel kan uppstå vid till exempel följdfrågor och måste därför undersökas
innan följdfrågor analyseras. I rättningsinstruktionerna finns beskrivning av vad
som korrigerats redan vid registreringen.
Observera att de bifogade vikterna ska användas vid analys och resultatframställning. Vid stratifierat urval kan datamaterialet inte ses som ett urval av oberoende
lika fördelade observationer, som ofta antas i traditionell statistisk teori. Att ta fram
frekvenser och andelar med beaktande av vikter klarar de flesta datorprogram av.
Däremot är det viktigt att tänka på att de flesta förprogrammerade datorprogram
inte klarar av att analysera materialet från en urvalsundersökning på ett korrekt
sätt. Var noga med att kontrollera att de program som används för analys behandlar
vikterna på ett riktigt sätt.
Som bortfallsanalysen indikerar har bortfallet i den här undersökningen en snedvridande effekt på skattningarna. Kalibrering har använts för att justera för denna
skevhet.
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Övrigt

Tidsplanen blev förskjuten
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på grund av förlängd insamlingsperiod.
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Sammanfattning

Den  här undersökningen ska kartlägga narkotikabruket bland studenter.
Undersökningen är en delstudie i Prevalensprojektet, som är Statens folkhälsoinstituts kartläggning av narkotikabruk i Sverige. Projektet har sitt ursprung i en överenskommelse 2005 mellan Statens folkhälsoinstitut och Mobilisering mot narkotika, som leddes av regeringens dåvarande narkotikapolitiska samordnare.
Studien riktar sig mot heltidsstudenter på högskola eller universitet. Syftet har
varit att redovisa andelen som använder narkotika fördelat på olika bakgrundsvariabler och användarmönster samt att analysera sambanden med andra riskbeteenden.
Under 2008 skickade vi ut 4 000 enkäter med frågor om användningen av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak samt bakgrund och hälsa. Urvalet var
stratifierat slumpmässigt och den viktade svarsfrekvensen blev 54,8 procent. I analyserna ingick studenter i åldern 18–34 år.
Resultaten visade att omkring 35 procent av männen och 33 procent av kvinnorna hade använt narkotika någon gång i sitt liv. Användningen var, som i den
allmänna befolkningen, vanligare och låg närmare i tiden hos män än hos kvinnor.
5,5 procent av männen och 1,2 procent av kvinnorna uppgav att de använt någon
typ av narkotika den senaste månaden. Den vanligaste typen av narkotika var för
båda könen cannabis som 31,5 procent av männen och 27,8 procent av kvinnorna
använt någon gång. Alla de övriga typerna av narkotika var vanligare bland kvinnorna än bland männen. För männen hamnade hallucinogener på andra plats i
popularitet och sedan amfetamin och kokain. Även ”annan drog” var ett vanligt
svar. Bland kvinnorna var ordningen efter cannabis amfetamin och kokain, sedan
ecstasy och hallucinogener.
Bland de kvinnor som använt narkotika för mer än ett år sedan var det vanligast
att man bara använt ett preparat, men andelen som använt två eller fler ökade ju
närmare i tiden användningen låg. För män fanns inte detta mönster, där var det
vanligast i alla grupper att bara ha använt ett preparat.
Det fanns ett mycket starkt samband mellan riskfylld alkoholkonsumtion och
användning av narkotika. För daglig rökning var de svarande för få för att det ska
gå att redovisa andelarna.
Det var generellt sett vanligare med narkotikaerfarenhet bland de studenter som
är födda utanför Sverige, och bland dem som var ensamboende. Bland männen var
andelen användare högre bland dem som bodde i storstadsområden än i övriga landet, men bland kvinnorna var förhållandet det motsatta.
Det var för både män och kvinnor en större andel narkotikaanvändare bland de
studenter som läste en fristående kurs än bland dem som läste någon typ av sam-
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manhållet studieprogram. Om man tittar på hur länge respondenterna studerat är
narkotikaanvändningen bland kvinnorna vanligare hos dem som studerat längre
medan det hos männen var en relativt liten skillnad. Det var heller ingen skillnad,
totalt sett, mellan dem som tagit mer eller mindre än 50 procent av möjliga studiepoäng.
Användningen av receptbelagda sömnmedel eller smärtstillande medel utan läkares ordination var ungefär lika vanlig bland män och kvinnor, kring 4 procent uppgav att de hade använt denna typ av läkemedel utan läkares ordination någon gång
i sitt liv.
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Inledning

är ett försök att kartlägga narkotikabruket bland studenter. Undersökningen är en delstudie i Prevalensprojektet, som är Statens folkhälsoinstituts kartläggning av narkotikabruk i Sverige. Projektet har sitt ursprung
i en överenskommelse 2005 mellan Statens folkhälsoinstitut och Mobilisering mot
narkotika, som leddes av regeringens dåvarande narkotikapolitiska samordnare.
I Prevalensprojektet kombinerar vi olika kartläggningsmetoder för att skatta hur
många som använder narkotika i Sverige. Dels ingår en större enkätundersökning i
den allmänna befolkningen, där 58 000 personer tillfrågas om narkotikabruk, dels
ingår ett antal mindre undersökningar riktade till olika grupper där vi bedömer att
narkotikabruk är vanligare. Det är undersökningar av festivalbesökare, restaurangpersonal och studenter. Dessutom gör vi en undersökning med så kallad RDS-metod
(respondent-driven sampling) för att kunna uppskatta hur många tunga narkotikaanvändare det finns och en undersökning av personer intagna i kriminalvården.
Slutligen gör vi också en registerbaserad undersökning med utgångspunkt från
Socialstyrelsens patientregister.
I uppdraget från Mobilisering mot narkotika (MOB) ingick bland annat att studera narkotikabruket inom användargrupper med olika ekonomi och utbildningsnivå. Eftersom universitetsstuderande är en stor och växande grupp bland framför
allt unga människor (SCB, 2008), och då tidigare studier (se nedan) visat en förhållandevis hög narkotikaanvändning bland dem, beslöt vi att genomföra en särskild
studentundersökning. I denna undersökning frågar vi samtidigt om studieinriktning.

Den här undersökningen

Syfte
Man kan formulera  flera

delvis överlappande syften för studentundersökningen:
1. Att skatta andelen (prevalens) och antalet narkotikaanvändare bland manliga
och kvinnliga studenter uppdelat på dem som använt narkotika någon gång i livet
(livstidsprevalens), det senaste året men inte den senaste månaden (12-månadersprevalens) och den senaste månaden (30-dagarsprevalens).
2. Att skatta antalet och andelen som använt olika preparat (cannabis, opiater, centralstimulerande) under sin livstid, under de senaste 12 månaderna och under de
senaste 30 dagarna totalt och inom olika studentgrupper.
3. Att analysera sambandet mellan användning av narkotika och riskkonsumtion
av alkohol, tobak och dopningsmedel samt mellan narkotikaanvändning och
hälsa.
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Tidigare studier
I mitten av 1970-talet gjorde man några undersökningar om narkotikaanvändning bland studenter, en undersökning från 1995 gällde studenter vid Karolinska
Institutet och en från 2003/2004 gällde ett större urval. Även om den senare är den
mest aktuella undersökningen för oss att jämföra med väljer vi att göra en presentation i kronologisk ordning.

Tre studentundersökningar från mitten av 1970-talet och en från 1968
Vid en undersökning bland studenter vid Stockholms universitet 1968 uppgav 21
procent av männen och 15 procent av kvinnorna att de någon gång använt cannabis
(Ahrens, Kihlbom, & Näs, 1969). År 1973 genomfördes enkätundersökningar om
narkotikabruk bland studenter vid Stockholms och Lunds universitet med cirka 75
procent svarande (Svedugård, 1974). Vid Stockholms universitet hade 33 procent
av männen och 28 procent av kvinnorna någon gång använt cannabis, medan andelarna i Lund var 25 procent respektive 19 procent. I Stockholm uppgav omkring
6 procent av de manliga och 3 procent av de kvinnliga studenterna att de använt
centralstimulantia i tablettform, medan motsvarande siffror i Lund var cirka 3 procent hos både manliga och kvinnliga studenter. En lägre andel hade använt annan
narkotika och färre än tio av nästan 1 600 hade injicerat (tabell A).
1975 genomfördes nya undersökningar av slumpvisa urval av universitetsstuderande i Stockholm och Lund (Svedugård, 1978). Jämfört med 1973 var det nu fler
som hade använt centralstimulantia, färre som hade erfarenhet av opiater och fler
av LSD bland män samt en ökad erfarenhet av cannabis bland män i Lund, medan
narkotikavanorna i övrigt vanligen var ungefär desamma (tabell A).
Liknande anonyma enkätundersökningar utfördes 1974 bland slumpurval av
studenter i Göteborg, Uppsala och Örebro (Svedugård, 1976). Dessa visade ungefär samma nivåer på livstidsprevalens för olika typer av narkotika i Göteborg och
Uppsala som i de tidigare undersökningarna, medan andelen var lägre i Örebro
(Tabell 1).
Vid en enkätundersökning 1995 om alkohol- och narkotikavanor bland medicine
studerande vid Karolinska Institutet uppgav 7,5 procent av männen och 6,5 procent
av kvinnorna att de använt narkotika, alltså betydligt färre än vid studentundersökningarna i mitten av 1970-talet (Borschos, Kühlhorn, & Rydberg, 1999). Nio procent hade använt sömnmedel eller lugnande medel minst en gång under senaste året,
vilket var ungefär lika stor andel som i resten av befolkningen (Statens folkhälsoinstitut & Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 1996).

Alkohol, droger och studentliv 2003–2004
Undersökningen Alkohol, droger och studentliv från 2003–2004 är den första
större undersökningen av narkotika- och alkoholvanor bland studenter i Sverige,
och den är därför den givna referensundersökningen för andra undersökningar.
Undersökningen utfördes hösten 2003 och våren 2004 och finansierades av
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Mobilisering mot narkotika (Bullock, 2004; Röger, 2005). Man valde slumpvis ut
6 539 studenter vid Högskolan i Kalmar, Lunds universitet, Umeå universitet och
Växjö universitet, 4 575 av dem (70 procent) svarade. Här redovisar vi de centrala
resultaten:
• Livstidsprevalensen var 27,1 procent, 12-månadersprevalensen var 9,8 procent
medan 4,5 procent hade använt narkotika under de första månaderna av höstterminen 2003. 15,4 procent av studenterna uppgav användning av receptbelagda
läkemedel utan läkares ordination under sin livstid och 9,1 procent under de
senaste tolv månaderna, (10,6 procent av kvinnorna och 7,3 procent av männen).
• Om man lägger till användning av receptbelagda läkemedel utan läkares ordination blir livstidsprevalensen 36 procent och 12-månadersprevalensen 17,3 procent.
• Livstidsprevalensen för cannabis var 25,4 procent och 12-månadersprevalensen
8,9 procent, medan livstids- och 12-månadersprevalensen för amfetamin var 4,1
respektive 0,8 procent. Av manliga studenter hade 12,2 procent använt cannabis
under de senaste 12 månaderna, medan andelen bland kvinnliga studenter som
gjort det var 6,9 procent.
• Få studenter som provat narkotika hade använt det regelbundet. Drygt 70 procent av dem som använt cannabis, amfetamin eller ecstasy hade gjort det 1–10
gånger.
• Studenterna i Lund använde narkotika oftare än studenter från övriga universitet.
• Den högsta andelen narkotikaanvändare återfanns bland män i åldern 20–24 år,
de har en 12-månadersprevalens på 13,4 procent (för kvinnor är den 7,6 procent).
• 12-månadersprevalensen för illegal användning av receptbelagda narkotikaklassade läkemedel var 10,6 procent bland kvinnor och 7,3 procent bland män.
• Flera sociala faktorer hade samband med narkotika. 8,9 procent av alla studenter
hade använt cannabis de senaste 12 månaderna medan andelen var 15,4 procent
bland dem som bodde tillsammans med rumskamrater eller i en studentkorridor
(14,9 procent). Bland dem som hade nått högst 40 högskolepoäng före höstterminen 2003 hade 12,6 procent använt cannabis, alltså en högre andel än genomsnittet på 8,9 procent.
• Av studenterna som varit bosatta utomlands hade 23,9 procent använt cannabis.
• 17 procent av de studenter som provat narkotika hade under de senaste tolv
månaderna upplevt problem som berodde på användningen, vilket motsvarar
knappt 2 procent av samtliga studenter. Vidare hade 2 procent varit passagerare
i en bil med narkotikapåverkad förare, och 1 procent uppgav att de hade kört
under narkotikapåverkan.

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

157

Sammanfattning av undersökningar av drogvanor bland studenter 1968–2004
En jämförelse försvåras av att de högskolor som ingått i undersökningarna varierat.
Av de fyra som ingick i undersökningen 2003/2004 hade endast Lund förekommit
i tidigare undersökningar. På de fem universitet och högskolor som ingick i enkätundersökningar 1974 eller 1975 uppgav 26 procent av studenterna att de använt
cannabis någon gång medan andelen var 22 procent i undersökningen 2003/2004.
Studenterna i Lund har deltagit i enkätundersökningar vid tre tillfällen. 1973
hade 23 procent av dem använt cannabis och 1975 26 procent, medan andelen var
32 procent 2003/2004. Detta innebär en absolut ökning med 9 procentenheter (32
procent minus 23 procent), och en relativ ökning med närmare 40 procent. Tabell
1 visar att 18 procent av studenterna i Stockholm 1968 uppgav att de använt cannabis, medan andelen ökat till 31 procent 1973 och 1975.
Sammanfattningsvis finner man att ingen större ändring har skett i andelen
universitetsstuderande med narkotikaerfarenhet mellan mitten 1970-talet och
2003/2004. Det finns en viss variation mellan universitetsorterna, med de högsta
siffrorna i Stockholm och Lund.
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Material och metod

Population och urvalsmetod
I vår undersökning omfattade undersökningspopulationen alla i åldern 15–64 år
som studerade på högskola eller universitet under vårterminen 2008, och som läst
minst 22,5 högskolepoäng. Heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng per termin.
Urvalsramen utgjordes i detta fall av högskoleregistret och antalet individer i ramen
var 201 353 den 11/12 2008.
Eftersom narkotikabruket är relativt begränsad behövs det ganska stora urval för
att en sådan här undersökning ska fånga upp tillräckligt många narkotikaanvändare
av olika slag. Vi gjorde ett urval på 4 000 individer för att kunna ange narkotikaanvändning i olika befolkningsgrupper. Det var ett stratifierat obundet slumpmässigt
urval, vilket innebär att man säkerställer att man får med ett antal individer från alla
utvalda grupper. En grupp (stratum) kan vara till exempel ett geografiskt område,
en ålder eller en egenskap. I detta fall valde vi olika egenskaper utifrån att vi ville få
med så många som möjligt som kunde antas ha använt narkotika.
I den nationella folkhälsoenkäten som Statens folkhälsoinstitut genomför varje år
ingår en fråga om personen ifråga har använt cannabis. På den gruppen som svarat
att de hade använt cannabis testade man sambandet med några andra variabler för
att se om vissa av dem hade högre andelar bland narkotikaanvändarna. Det visade
sig bland annat att yngre män hade större sannolikhet att vara cannabisanvändare,
men det är också en grupp där man kan förvänta sig ett stort svarsbortfall i en sådan
här undersökning. Därför lät vi gruppen yngre män vara extra stor i urvalet för att
öka sannolikheten att få med ett tillräckligt stort antal individer i denna grupp. På
samma sätt gjorde vi med ett antal andra variabler, till exempel utbildningsnivå och
storleken på den ort där man är bosatt.
Modellen för att ta fram variabler som kunde ge större sannolikhet att hitta
narkotikaanvändare (prediktionsvariabler) togs fram utifrån resultaten i 2007 års
folkhälsoenkät och testades sedan på motsvarande data från 2008. Modellen visade
sig vara mycket kraftfull när det gällde att gissa vilka individer som hade svarat ja på
frågan om de använt cannabis, något som stärkte vårt val av urvalsmetod till denna
undersökning. Det blir då ett stratifierat urval, med olika stort urval i olika grupper
(läs mer om urvalet i bilagan teknisk rapport).

Viktning och uppräkning till populationsnivå
Innan man kan tolka siffrorna från ett stratifierat urval så måste man vikta dem,
man använder sig här av två typer av vikter. Med den ena korrigerar man för att
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man kan ha fått för många individer från en grupp och för få från en annan, en så
kallad designvikt. Den är baserad på att de olika gruppernas svarsfrekvenser kan
påverka fördelningen av andra variabler. Om man inte skulle genomföra denna
viktning skulle urvalet vara skevt och resultaten inte representativa för befolkningen
(Särndal & Lundström, 2005).
Utöver denna viktning gör vi en uppräkning av antalet individer med olika egenskaper för att få en uppfattning om hur många i populationen som finns i de olika
grupperna.

Datainsamling
I den här undersökningen valde vi att samla in datamaterialet genom en postenkät
(som också kunde besvaras via internet) av flera anledningar. En enkät som kan
besvaras via internet kan upplevas som enklare och snabbare av vissa grupper och
därmed, förhoppningsvis, ge en högre svarsfrekvens. En annan anledning var att
narkotikafrågan kan upplevas som känslig för respondenterna, tidigare undersökningar har visat att när känsliga frågor ska besvaras är anonymiteten särskilt viktig.
Att ha möjlighet att sitta ensam och fylla i ett svarsformulär kan troligen kännas
bättre än att svara muntligt på känsliga frågor. Här kan alltså en postenkät som
besvaras i hemmet ge ett mindre bortfall än intervjuer.
I ett följebrev informerades deltagarna bland annat om att vissa registerdata
skulle samlas in, vilket kan ha påverkat deltagandet. Enligt en genomgång av olika
metodstudier i USA (Harrison m.fl., 1997) är självrapporterade uppgifter om narkotikavanor tämligen adekvata, men studier med testning av hår och urin visar att
underrapportering förekommer, samt att självrapportering är mindre tillförlitlig vid
stigmatiserande droger som kokain och heroin. Jämförande metodstudier tydde på
att den rapporterade narkotikaanvändningen är lägre i telefonintervjuer än i postenkäter (Aquilino, 1992; Aquilino, 1994; Gfroerer & Hughes, 1991). Det finns inga
aktuella svenska metodstudier om tillförlitligheten i självrapporterad narkotikaanvändning bland vuxna. I en metodstudie i USA baserad på ”National Household
Survey on Drug Abuse” behandlas tillförlitlighet i fråga om droganvändning bland
ungdomar och unga vuxna i den allmänna befolkningen. För cannabis, den helt
dominerande typen av narkotika i Sverige, fann man en överensstämmelse på 89,8
procent mellan svarandes uppgift om droganvändning under de föregående trettio
dagarna och urinproven.
Vår enkät togs fram i ett samarbete mellan Lunds universitet och SCB och granskades sedan vid SCB:s mättekniska laboratorium. Tyngdpunkten i enkäten låg
på frågor om droganvändning men det fanns också frågor om alkohol och tobak,
social situation och egenskattad hälsa (se bilaga enkätformulär).
Undersökningen genomfördes mellan december 2008 och mars 2009. En enkät,
ett följebrev och ett svarskuvert skickades ut. Tre påminnelser skickades ut; den
första i form av ett tack- och påminnelsekort två veckor efter det ursprungliga brevet och den andra, som också innehöll en ny enkät, efter ytterligare två veckor. Då
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svarsfrekvensen fortfarande var relativt låg skickades några veckor senare ytterligare en påminnelse innehållande en ny enkät ut.
SCB skickade ut och samlade in enkätsvaren. Utöver svaren i enkäten kompletterade vi materialet med registervariablerna kön, ålder, civilstånd, födelseland (i
grupper), medborgarskap (i grupper), invandringsår, boendelän, boendekommun,
kommungrupp, utbildningsnivå samt inkomst- och bidragsuppgifter. SCB kodade
även uppgifter om individens yrke enligt socioekonomisk indelning (SEI).
Alla data som lämnades från SCB var i avidentifierad form.

Svarsfrekvens och bortfall
I vår undersökning hade totalt 1 511 personer svarat på enkäten efter de tre påminnelserna, 29,6 procent av dem hade svarat via internet, vilket kan jämföras med
cirka 19 procent i befolkningsundersökningen om narkotika som Statens folkhälsoinstitut genomförde ungefär samtidigt. Detta innebär att den faktiska svarsfrekvensen var runt 38 procent, men i det viktade materialet blev svarsfrekvensen (se
Population och urvalsmetod) 54,8 procent. Det kan tyckas vara en ganska låg svarsfrekvens men är vad man i dag får i många undersökningar. I befolkningsundersökningen var den viktade svarsfrekvensen 52 procent.

Etiska avvägningar
Att svara på personliga frågor i en enkät kan av många upplevas som känsligt,
man kan bli orolig för att den information man ger ska hamna i orätta händer
eller utnyttjas på ett otillbörligt sätt. I följebrevet poängterade vi att allt deltagande
var frivilligt och att respondenten var garanterat anonym vid analys av data. Där
fanns också information om att de svar som lämnats skyddas av sekretesslagen och
personuppgiftslagen. Detta skedde för att få respondenten att känna sig trygg inför
frågorna. I brevet fanns också kontaktuppgifter till den undersökningsansvarige.
Projektet som helhet är godkänt av den regionala etikprövningsnämnden i Umeå.
Personer som fyller i en så pass detaljerad enkät om sina alkohol- och narkotikavanor kan mycket väl få en tankeställare och börja fundera över sina vanor. I brevet
som medföljde enkäten fanns därför också information om vart man kan vända sig
om man vill prata med någon som kan ge hjälp och råd om alkohol och narkotika.
För de kompletterande uppgifterna från olika register har SCB gjort en intern
sekretessprövning och de svarande har gett så kallat informerat samtycke. Detta
innebär att respondenterna informerats om att registerdata kommer att användas
och att de genom att fylla i enkäten och skicka in samtycker till detta.
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Resultat

Samtliga resultat som  redovisas

i detta avsnitt återfinns i tabellbilagan.

Sociodemografi
I denna undersökning uppgav 35 procent av männen och 33 procent av kvinnorna
att de någon gång i sitt liv använt någon typ av narkotika. Om man räknar med
att andelarna är desamma för alla heltidsstuderande som finns i Sverige skulle det
motsvara omkring 16 500 män och 18 700 kvinnor.
21 procent av männen uppgav att det var mer än ett år sedan de använde narkotika, 8 procent att det var under det senaste året men inte den senaste månaden
och 5,5 procent att de använt narkotika den senaste månaden. För kvinnorna var
motsvarande andelar 25 procent (mer än ett år sedan), 7 procent (senaste året men
inte senaste månaden) och 1 procent (senaste månaden) (tabell 1). Observera att de
som anges som narkotikaanvändare även kan ha använt läkemedel, men att de som
anges som läkemedelsanvändare inte har uppgett någon narkotikaanvändning.
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Tabell 1. Andelen (procent) män och kvinnor i olika grupper, med konfidensintervall (KI).
MÄN

KVINNOR

Antal
(avrundat)
Icke-användare

procent

29 000

61,2

För mer än ett år sedan

10 000

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden
Under den senaste månaden

KI

6,2

Antal
(avrundat)

procent

36 000

62,7

21,3

14 000

24,8

4 000

8,1

4 000

7

2 500

5,5

700

1,2

16 500

34,9

18 700

33

KI

5,8

Narkotika

Någon gång

7,1

7,8

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination
För mer än ett år sedan

1 500

3,4

1 200

2,1

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

250

0,6

750

1,3

Under den senaste månaden

---

---

450

0,8

1 750

4

2 400

4,2

Någon gång

8,6

8,0

Användningen av receptbelagda läkemedel utan läkares inrådan var lika vanlig
bland kvinnorna som bland männen, 4 procent uppgav att de hade använt receptbelagda läkemedel på ett sådant sätt någon gång i sitt liv. Det var störst andel som
hade gjort det för mer än ett år sedan, cirka 3 procent av männen och 2 procent av
kvinnorna svarade att så var fallet (tabell 1).
I analysen ingick endast studenter i åldrarna 18–34. Om man delar upp studenterna i två åldersgrupper, 18–24 och 25–34, ser man ett tydligt mönster. I den högre
åldersklassen är det en större andel som uppger att de använt narkotika någon gång
i livet (37 procent av männen och 43 procent av kvinnorna) men det är vanligare
i den yngre åldersgruppen att man gjort det under den senaste månaden, i alla fall
när det gäller männen (7,4 procent). Men totalt sett (för båda könen) var andelen
användare störst i den högre åldersgruppen (tabell 2).
Även användningen av läkemedel utan läkares ordination var för kvinnorna vanligare i den högre åldersgruppen, 11 procent av kvinnorna 25–34 år uppgav att de
hade använt läkemedel på ett sådant sätt någon gång i livet. Dessa siffror skiljer
sig stort från den yngre kategorin där andelen endast var 1 procent. Denna typ av
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användning av läkemedel var bland männen vanligare i åldern 18–24 där 4 procent
uppgav detta någon gång i livet, att jämföra med 3 procent i den högre ålderskategorin (tabell 2).
Andelen narkotikaanvändare var högre bland dem som var födda utanför Sverige
än bland övriga, och detta gäller även användningen för mer än ett år sedan. Av
männen födda i Sverige uppgav 34 procent att de använt narkotika någon gång
i livet och 20 procent att det skett för mer än ett år sedan. Motsvarande siffra för
män födda utanför Sverige var 38,5 procent respektive 30 procent. För kvinnorna
var mönstret detsamma med en andel narkotikaanvändare på 33 procent varav 23
procent gjort det för mer än ett år sedan hos dem som var födda i Sverige och 37
procent respektive 31,5 procent hos dem födda utanför Sverige (tabell 3).
Bland kvinnorna födda i Sverige uppgav 5 procent läkemedelsanvändning utan
ordination någon gång i sitt liv och männen i samma grupp 3 procent. Det var inte
möjligt att skatta denna andel hos de utlandsfödda på grund av för få observationer.
(tabell 3).
Användningen av narkotika var generellt sett vanligare i alla kategorier bland
dem som var ensamboende. När det gällde användning av receptbelagda läkemedel
utan läkares ordination var förhållandet det motsatta: detta var vanligare i alla
grupper bland dem som inte bodde ensamma (tabell 4).
Användningen av narkotika var bland männen vanligare i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö än i övriga landet (tabell 6). Av männen i
storstäderna uppgav 47 procent att de använt narkotika någon gång i livet, 11 procent att det skedde det senaste året men inte den senaste månaden och 6 procent den
senaste månaden. I övriga landet var siffrorna 31 procent (någon gång), 7 procent
(senaste året men inte senaste månaden) och 5 procent (senaste månaden). Bland
kvinnorna var användningen av narkotika något vanligare i övriga landet än i storstadsområdena, 34 procent mot 32. Men det verkar som att användningen ligger
närmare i tiden för de kvinnor som bor i storstäderna: 24 procent av användarna i
storstäderna hade gjort det för mer än ett år sedan jämfört med 25 procent i övriga
landet (tabell 5).
Användningen av receptbelagda läkemedel utan läkares ordination var inte
möjlig att skatta i många av grupperna (tabell 5).

Studierelaterade variabler
Det var en mycket större andel narkotikaanvändare bland männen som läste en
fristående kurs (55 procent) än bland dem som gick ett utbildningsprogram (34
procent), se tabell 7. Bland kvinnorna var det en större andel bland de som gick
en fristående kurs som hade använt narkotika för mer än ett år sedan (31 procent)
jämfört med dem som gick ett program (25 procent), se tabell 6. Det var tyvärr inte
tillräckligt många observationer för att det skulle gå att jämföra användningen av
läkemedel mellan de olika grupperna.
Bland dem som studerat längre fanns en större andel narkotikaanvändare. Bland
kvinnorna som studerat 3–6 terminer fanns nästan tre gånger så hög andel narko-
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tikaanvändare (37 procent) som de som studerat 1–2 terminer (13 procent). För
männen var det en förhållandevis liten skillnad beroende på hur många terminer
man hade studerat, mellan 34–37 procent hade använt narkotika någon gång i livet.
Bland de män som studerat mer än 3–6 eller mer än 6 terminer var det cirka 5 procent som hade använt den senaste månaden. Totalt sett, för både kvinnor och män,
var livstidsprevalensen högst bland dem som studerat 3–6 terminer och lägst bland
dem som studerat 1–2 terminer (tabell 7).
Användningen av läkemedel var ungefär lika vanlig bland dem som studerat 3–6
terminer och 6 terminer eller mer, runt 4 procent för både män och kvinnor (tabell
8). Det finns för få observationer för att man ska kunna jämföra med dem som
endast studerat 1–2 terminer.
Ett mått på hur väl man lyckas med sina studier är att titta på hur stor andel av
möjliga poäng man tagit under det senaste året. Bland dem som tagit upp till 50
procent av möjliga studiepoäng var det bland kvinnorna en högre andel som hade
använt narkotika någon gång i livet (50 procent) än bland dem som tagit mer än 50
procent av möjliga studiepoäng (32 procent). Bland männen var andelen narkotikaanvändare högre bland de som lyckats bättre med sina studiepoäng: här uppgav
36 procent att de använt narkotika någon gång jämfört med 19 procent i den andra
gruppen. Totalt sett för män och kvinnor tillsammans var det ingen skillnad (tabell
8).
Användningen av läkemedel var inte möjlig att jämföra på grund av för få observationer.

Ekonomi
Det var en större andel generellt bland kvinnorna än männen som hade haft svårt
med de dagliga utgifterna det senaste året (tabell 9). För kvinnorna ökade också
andelen som upplevt detta ju närmare i tiden användningen av narkotika låg. Av
dem som uppgav att de använt narkotika det senaste året men inte den senaste månaden uppgav 60 procent att de upplevt ekonomiska problem en eller flera gånger det
senaste året, jämfört med 44 procent av dem som använt narkotika för mer än ett år
sedan och 33 procent av dem som inte använt narkotika alls.
Bland männen var andelen som haft svårt med de dagliga utgifterna högst i gruppen som använt narkotika för mer än en månad sedan men under det senaste året
(50 procent) och lägst i gruppen som använt den senaste månaden (18 procent)
(tabell 9).
För läkemedelsanvändning fanns det för få observationer för att det skulle gå att
jämföra.

Hälsa
Generellt uppgav respondenterna ett högre genomsnittligt antal dagar med dålig
psykisk hälsa per månad än med dålig fysisk hälsa (runt 4–5 dagar jämfört med 2–3)
(tabell 10 a och 10 b). Kvinnor uppgav också fler dagar med både fysisk och psykisk dålig hälsa än männen. Andelen studenter som upplevt dålig psykisk hälsa de
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senaste 30 dagarna var nästan dubbelt så stor bland dem som använt illegal narkotika för mer än ett år sedan, jämfört med icke-användarna, och också jämfört med
dem som använt narkotika mer nyligen. Undantaget var en högre prevalens bland
de kvinnor som använt det senaste året, men inte de senaste 30 dagarna. Annars
fanns det inget tydligt mönster för hälsa och narkotikaanvändning, varken bland
männen eller kvinnorna. Om läkemedelsanvändningen kan vi nämna att kvinnor
som använt receptbelagda läkemedel utan läkares ordination uppgav genomsnittligt högst antal dagar med dålig kroppslig hälsa: 9 dagar.

Preparat och användarmönster
Den allra vanligaste typen av narkotika var cannabis. 31,5 procent av de män som
svarat och 28 procent av kvinnorna uppgav att de någon gång använt cannabis
(tabell 11 och figur 1). Alla de övriga drogerna var vanligare bland kvinnorna än
bland männen. Till exempel hade nästan 6 procent av kvinnorna använt amfetamin,
kokain respektive ecstasy någon gång medan det bland männen handlade om 1–2
procent per substans. Den vanligaste drogen som använts den senaste månaden var
dock cannabis för både män (5 procent) och kvinnor (1 procent). Över 3 procent av
männen och mindre än 1 procent av kvinnorna uppgav att de hade använt en annan
drog än de vi frågade efter.
Andel bland studenter som använt en specifik typ av narkotika
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Figur 1. Andelen män och kvinnor som uppger att de använt en specifik typ av narkotika.

Bland männen var det vanligast i alla användargrupper (mer än ett år sedan, senaste
året men inte senaste månaden, senaste månaden) att man bara hade använt en typ
av narkotika (tabell 12). Av de män som använt narkotika för mer än ett år sedan
uppgav 22 procent att de använt två preparat och 0,8 procent tre preparat eller
fler. Bland de män som använt narkotika den senaste månaden hade 10 procent
använt två preparat och 11 procent tre eller fler. Bland kvinnorna blev det vanligare
med fler preparat ju närmare i tiden man hade använt narkotika. Bland dem som
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använt narkotika den senaste månaden hade 26 procent använt två preparat och 70
procent två eller fler. Bland dem som använt det senaste året men inte den senaste
månaden var motsvarande siffror 2,5 procent respektive 54 procent, och bland dem
som använt för mer än ett år sedan 13,5 procent respektive 7 procent.

Alkoholvanor och rökning
Generellt var den riskfyllda alkoholkonsumtionen betydligt vanligare bland dem
som uppgav att de hade använt någon typ av narkotika någon gång än bland dem
som inte gjort det (tabell 13 och figurerna 2, 3, 4 och 5). Detta är sant för båda
könen och oavsett om man mäter riskkonsumtion med AUDIT-formulär3 eller
om man tittar på hur ofta de intensivkonsumerar. Bland dem som uppgav att de
inte hade använt narkotika eller receptbelagda läkemedel utan läkares inrådan var
andelen riskkonsumenter av alkohol enligt AUDIT 32 procent för både män och
kvinnor, och enligt intensivkonsumtionsmåttet (mer än sex glas vid ett och samma
tillfälle minst en gång per månad) 39 procent (män) respektive 21 procent (kvinnor). Motsvarande siffror för män som använt narkotika för mer än ett år sedan var
70 procent (AUDIT) respektive 69 procent (intensivkonsumtion) och för kvinnor i
samma grupp 48 procent respektive 22 procent. Bland dem som använt narkotika
det senaste året men inte den senaste månaden hade 66,5 procent av männen och 84
procent av kvinnorna en riskkonsumtion enligt AUDIT och motsvarande för dem
som använt narkotika under den senaste månaden var 90 procent respektive 98
procent, vilket är mycket anmärkningsvärda siffror.
För dem som använt receptbelagda läkemedel utan läkares ordination var det för
få observationer för att det skulle gå att jämföra med något.

3. AUDIT är ett frågeformulär som används för utvärdering av en persons alkoholvanor. Man
brukar säga att kvinnor som har en sammanräknad poäng enligt detta formulär som är högre
än 6 och män som har högre än 8 har en riskfylld alkoholkonsumtion.
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Män
90

Icke-användare
Har använt narkotika

Procent

70
50
30
10
0

Har ej en riskfylld
alkoholkonsumtion

Har en riskfylld
alkoholkonsumtion

Figur 2. Andelen män som har respektive inte har en riskfylld alkoholkonsumtion enligt AUDIT,
fördelat på icke-användare och ”har använt narkotika”.

Kvinnor
90

Icke-användare
Har använt narkotika

Procent

70
50
30
10
0

Har ej en riskfylld
alkoholkonsumtion

Har en riskfylld
alkoholkonsumtion

Figur 3. Andelen kvinnor som har respektive inte har en riskfylld alkoholkonsumtion enligt
AUDIT, fördelat på icke-användare och ”har använt narkotika”.
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Män
90

Icke-användare
Har använt narkotika

Procent

70
50
30
10
0

Har ej en riskfylld
alkoholkonsumtion

Har en riskfylld
alkoholkonsumtion

Figur 4. Andelen män som har respektive inte har en riskfylld alkoholkonsumtion utifrån
intensivkonsumtion, fördelat på icke-användare och ”har använt narkotika”.

Kvinnor
90

Icke-användare
Har använt narkotika

Procent

70
50
30
10
0

Har ej en riskfylld
alkoholkonsumtion

Har en riskfylld
alkoholkonsumtion

Figur 5. Andelen kvinnor som har respektive inte har en riskfylld alkoholkonsumtion utifrån
intensivkonsumtion, fördelat på icke-användare och ”har använt narkotika”.

Av alla respondenter uppgav 4,3 procent att de rökte varje dag. Det var på grund av
för få observationer inte möjligt att skatta andelar inom användargrupper (tabell 14).
Ingen av respondenterna uppgav att de hade använt anabola steroider (tabell
visas inte).

Övriga variabler
På grund av för få observationer är det inte möjligt att redovisa resultat om sociala
relationer, livskvalitet, ekonomiskt stöd (socialbidrag och sjukpension), boendelän
och självskattat hälsotillstånd.
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Diskussion

Allmänt
Andelen studenter som någon gång använt narkotika var i denna undersökning
högre än i undersökningen 2003/2004, 34 mot 27 procent. Denna absoluta ökning
på sju procentenheter motsvarar en relativ ökning på drygt 25 procent. Skillnaden
kan sannolikt delvis bero på olika urval och olika urvalsmetoder. Vid undersökningen 2003/2004 deltog tre universitet utanför storstäderna, förutom Lund där
prevalensen var högre än på övriga universitetsorter 2003/2004. Den nationella
folkhälsoenkäten har visat att livstidsprevalensen av cannabisanvändning är högre i
storstadsområden (Statens folkhälsoinstitut, 2009) och att detta även gäller ungdomar (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2008). Urvalet
i vår undersökning var obundet stratifierat med extra många undersökningspersoner
i grupper som vi räknade med har högre andel narkotikaanvändare. I undersökningen 2003/2004 valdes tre högskolor ut (Kalmar, Lund och Umeå) som ligger i
kommuner vilka var med i en annan studie inriktad på att öka kunskaperna om
lokal prevention, stödd av dåvarande Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika (MOB). Växjö valdes eftersom Alkoholkommittén gjort insatser där. I undersökningen 2003/2004 skedde därefter ett slumpurval där alla studenter utgjorde
urvalsbasen, oberoende av till exempel antal studiepoäng, medan studenter i denna
undersökning måste ha uppnått 22,5 poäng vårterminen 2008 för att ingå i urvalet.
I denna undersökning skedde en översampling av yngre män, medan översampling inte förekom i undersökningen 2003/2004. I vår undersökning skedde
sedan en uppviktning (beskriven ovan) medan detta inte skedde i undersökningen
2003/2004. Uppviktningen korrigerade bland annat för andelen svarande i olika
grupper och vi kunde också göra den för att få en population som representerade
alla studenter. Undersökningen 2003/2004 baserades på postenkät, medan studenterna i vår undersökning kunde välja mellan posten och internet. Av drygt 1 500
svarande valde knappt 30 procent att svara via internet. En markant skillnad var
att omkring 70 procent svarade i undersökningen 2003/2004, medan endast 38
procent (55 procent efter uppviktning) av studenterna deltog i vår undersökning.
De två undersökningarna innehöll frågor inom ungefär samma områden. Det totala
antalet svarande var tre gånger så stort 2003/2004 och urvalet var större. De liknande resultaten i de två undersökningarna innebär ett stöd för att vår undersökning är tillförlitlig, trots ett stort bortfall. Den högre andelen narkotikaanvändare
i vår studie kan möjligen ses som ett stöd för god tillförlitlighet, med tanke på att
underrapportering torde förekomma. Å andra sidan kan den i viss, okänd omfattning bero på skillnader avseende vilka vi har frågat.
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I undersökningen om andelen narkotikaanvändare i hela befolkningen hade 17,5
procent av männen och 19,1 procent av kvinnorna använt illegal narkotika någon
gång, det vill säga lägre siffror än i vår undersökning. Men befolkningsundersökningen baserades inte på ett slumpvis urval av studenter, krav fanns inte på att ha
uppnått visst studieresultat och studerande utanför universitet och högskolor samt
även andra åldrar ingick.
Det är rimligt att anta att valet att inkludera de större studentorterna Göteborg
och Stockholm i undersökningen 2008 kan ha bidragit till den högre andelen narkotikaanvändare då. Betydelsen av skillnader i urval, insamlingsmetoder och bortfall
är osäker. En mer ingående jämförelse med undersökningen 2003/2004 försvåras
av att denna som regel inte redovisat könsspecifika data (Bullock, 2004; Röger,
2005). Dessutom presenteras resultat från 2003/2004 som andelar av cannabisanvändare. I vår undersökning 2008 hade 29,1 procent av 33,9 procent (85,8 procent)
av alla narkotikaanvändare använt cannabis någon gång, medan prevalensen för
de senaste 12 månaderna, och de senaste 30 dagarna låg på ungefär samma nivå
(tabell 1 och tabell 11). När man jämför användning av illegal narkotika i undersökningen 2008 och cannabisanvändning i undersökningen 2003/2004 måste man
beakta dessa skillnader.

Sociodemografi
Andelen som använt narkotika de senaste 12 månaderna var något högre, 10,8
procent, i vår undersökning (tabell 1) än i undersökningen 2003/2004 då den låg
kring 9,8 procent (Bullock, 2004). Motsvarande andel som använt cannabis låg på
samma nivå, knappt 9 procent totalt i båda undersökningarna (tabell 11). Andelen
som använt narkotika de senaste 30 dagarna i denna undersökning var 5,5 procent
för män och 1 procent för kvinnor, det vill säga drygt 3 procent totalt (tabell 1)
medan den var något lägre för användning den senaste terminen (de senaste 2–4
månaderna) i undersökningen 2003/2004.
Andelen som använt narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination var
omkring 4 procent. Den är inte direkt jämförbar med undersökningen 2003/2004
då frågor ställdes om användning av narkotikaklassade läkemedel överhuvud taget,
det vill säga med eller utan eget recept, vilket gav en andel på 11,6 procent.
Den högre andelen narkotikaanvändare i den äldre åldersgruppen, som haft fler
år på sig att prova narkotika (tabell 2), är väntad. I rapporterna från undersökningen
2003/2004 (Bullock, 2004; Röger, 2005) finns uppgifter om cannabisanvändningen
under de gångna 12 månaderna, inkluderande de senaste 30 dagarna. Denna var
7,2 procent i åldern 16–19 år, 10,8 procent i åldern 20–24 år, 8,4 procent i åldern
25–29 år och klart lägre bland äldre studenter. I vår undersökning var andelen som
använt narkotika under de gångna 12 månaderna, inklusive de senaste 30 dagarna,
10,4 procent i åldern 18–24 år och 11,2 procent i åldern 25–34 år. På grund av att
olika åldrar och olika mått på narkotikaanvändning har använts kan man inte dra
några direkta slutsatser av denna jämförelse.
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Användningen av narkotikaklassade läkemedel utan läkares inrådan var vanligast
i den högre åldersgruppen 25–34 år (7,2 procent jämfört med 2,6 procent bland
yngre studenter), bland annat troligtvis på grund av att sannolikheten för att någon
gång ha använt sådana läkemedel ökar med åldern. I undersökningen 2003/2004
hade över tio procent i åldern 30 år och äldre använt narkotikaklassade läkemedel
med eller utan eget recept under de senaste 12 månaderna. I vår undersökning är
antalet användare för lågt för att vi ska kunna ange annat än den totala andelen
användare.
Andelen som använt narkotika för mer än ett år sedan var högre bland studenter
födda utanför Sverige (tabell 3). I undersökningen 2003/2004 finns inga uppgifter
om födelseland. Däremot finns uppgiften att de som varit bosatta utomlands hade
en klart högre andel som använt cannabis de senaste 12 månaderna (23,9 procent),
jämfört med 11,7 procent bland övriga studenter. Men dessa uppgifter är knappast
jämförbara med våra data. Vi vet inte vid vilken ålder studenterna i vår undersökning kom till Sverige. Narkotikaanvändning är vanligare bland studenter i många
andra europeiska länder, samt i flera länder utanför Europa (Hibell et al, 2009). I
undersökningen om narkotikabruk i hela befolkningen fann man att andelen narkotikaanvändare var högst (27,8 procent) bland män födda i Norden förutom Sverige,
och lägst bland män födda utanför Europa. Hos kvinnorna var denna andel å andra
sidan högst bland kvinnor födda utanför Europa (11,7 procent; Statens folkhälsoinstitut, under tryckning). Med tanke på det relativt låga antalet svarande i vår
undersökning (n=1 511) är nedbrytning på födelseland inte meningsfull.
Andelen narkotikaanvändare var betydligt högre bland ensamstående kvinnor
jämfört med övriga kvinnor, medan skillnaderna bland männen var liten (tabell 4).
Om det var någon skillnad för dem som använt narkotika de senaste 30 dagarna
kunde inte fastställas för kvinnor på grund av lågt antal. Narkotikaanvändningen
var högre bland ensamstående män (6,9 procent), jämfört med övriga män (4,3 procent). Möjligen kan åtminstone en del av skillnaden bero på åldersskillnader, som
vi inte beaktat i denna jämförelse. Även i befolkningsundersökningen låg ensamboende i åldern 15–64 år relativt högt i andel användare, men inte högst. Skälet
till att man bor ensam kan vara ålder, men också annat. Det är inte nödvändigt att
dessa orsaker har något att göra med narkotikabruk. I undersökningen 2003/2004
var cannabisanvändningen de senaste 12 månaderna högre bland dem som bodde i
studentkorridor eller som delade rum, jämfört med övriga ensamboende (Bullock,
2004; Röger, 2005). Våra data tillåter inte direkta jämförelser med dessa grupper.
Andelen narkotikaanvändare bland manliga studenter var betydligt högre i storstadsregionerna (46,7 procent totalt) än i övriga landet medan andelen för kvinnor
var något högre bland dem som inte bodde i storstadsområde (tabell 5). Också i
undersökningen 2003/2004 var prevalensen högre i storstadsområden. En delförklaring till skillnaderna bland männen kan vara att tillgängligheten till narkotika är
högre i storstadsområden. Det är svårt att säga något om varför förhållandet är det
motsatta bland kvinnorna i vår undersökning.
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Samband med studierelaterade förhållanden
Andelen narkotikaanvändare var betydligt högre bland männen som läste en fristående kurs (55 procent) än bland de som gick ett utbildningsprogram (34 procent) (tabell 6), medan det inte var någon skillnad för kvinnorna. I undersökningen
2003/2004 var 12-månadersprevalensen för cannabisanvändning något högre bland
dem som gick enstaka kurs. Vi kan inte på tillfredsställande sätt skatta 12-månadersprevalens på grund av alltför få individer i gruppen.
Det går inte att förklara att andelen narkotikaanvändare bland kvinnor som
studerat 3–6 terminer är tre gånger högre än för dem som studerat 1–2 terminer
(tabell 7), och att den skillnaden inte finns för männen. Materialet säger inte hur
stor andelen narkotikaanvändare var under termin 1–2 för de kvinnor som rapporterade narkotikaanvändning under termin 3–6, vi vet alltså inte om en stor andel
började använda narkotika strax efter ankomsten till universitetet, eller om det i
denna grupp fanns en hög andel narkotikaanvändare redan vid ankomsten till universitet. Man kan i fortsatta analyser undersöka om skillnaderna var liknande på
olika studieorter. I undersökningen 2003/2004 avtog andelen som använt cannabis
de senaste tolv månaderna något med ökat antal poäng i aktuell studieinriktning,
något som kan ses som en grov indikator på studietidens längd (Bullock, 2004;
Röger, 2005).
Tabell 8 visar att det nästan är dubbelt så hög andel narkotikaanvändare bland
de män som tagit mer än 50 procent av antalet möjliga poäng under det senaste året,
jämfört med dem som tagit färre poäng. Bland kvinnorna var livstidsprevalensen å
andra sidan ungefär 50 procent högre bland dem som tagit 50 procent eller mindre
av antalet möjliga poäng under det senaste året. Orsaken till könsskillnaderna i
undersökningen 2008 är oklar. Undersökningen 2003/2004 presenterar inte motsvarande uppgifter.
Tabell 9 visar att andelen studenter som upplevde ekonomiska svårigheter var
klart större bland de som använt illegal narkotika än bland de som inte gjort det.
Men den lägsta andelen användare fanns bland män som använt illegal narkotika
under de senaste 30 dagarna (17,6 procent).
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Hälsa
Man hade kanske väntat sig mer psykiska problem bland dem som använt narkotika, och framför allt bland dem med aktuell användning. Men vi fann inget sådant
tydligt samband. Det genomsnittliga antalet dagar med upplevd dålig hälsa var
lägre bland dem som använt narkotika under de senaste 30 dagarna. Däremot var
antalet dagar högre hos andra användare och framför allt bland dem som använt
för minst ett år sedan.
Å andra sidan fanns ett tydligt samband mellan upplevd psykisk ohälsa på en
femgradig skala (från mycket bra till mycket dåligt) och sannolikheten att ha använt
cannabis de senaste 12 månaderna i studentundersökningen 2003/2004 (Bullock,
2004; Röger, 2005). Det är väl belagt att framför allt långvarigt narkotikabruk ökar
risken för både psykisk och fysisk ohälsa, även av cannabis (Hall & Solowij, 1998)
Resultaten i undersökningen 2008 kan ses som en indikation att antalet tyngre narkotikamissbrukare var lågt. Det är inte oväntat eftersom det som regel är svårt att
förena universitetsstudier med mer intensiv narkotikaanvändning.

Preparat och användarmönster
De allra flesta (omkring 85 procent) manliga och kvinnliga studenter som använt
illegal narkotika i de tre prevalensgrupperna hade använt cannabis, medan andelen
var lägre (64 procent) för dem som använt narkotika under de senaste 30 dagarna.
Även i studentundersökningen 2003/2004 dominerade cannabis. Varför det är
vanligare att kvinnor använder andra droger är oklart. I studentundersökningen
2003/2004 hade 2,7 procent använt kokain. Den högre andelen i denna undersökning kan kanske bero på att kokain blivit vanligare under senare år, men skillnaderna baseras på få individer.
Både bland män och bland kvinnor var det högre andelar med erfarenheter av
flera preparat bland dem som nyligen använt narkotika (tabell 12). Sålunda hade 11
procent av männen och 70 procent av kvinnorna med användning under de senaste
30 dagarna använt minst tre olika preparat (totalt), jämfört med cirka 1 procent
respektive 7 procent bland de som använt illegal narkotika för mer än ett år sedan.
Även i Befolkningsundersökningen var andelen med erfarenheter av flera preparat
betydligt större bland dem som använt de senaste 30 dagarna. Detta, liksom den
högre andelen i denna grupp som använt annan illegal narkotika än cannabis under
de senaste 30 dagarna, visar att de som använt de senaste 30 dagarna generellt har
mer avancerade vanor.
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Alkoholvanor
Riskfylld alkoholkonsumtion var betydligt vanligare bland de som uppgav att de
hade använt illegal narkotika någon gång jämfört med dem som inte använt (tabell
13). Detta gäller oavsett om man mäter andel med hög AUDIT-poäng eller studerar frekvent intensivkonsumtion (sex standardglas glas vid samma tillfälle minst
en gång i månaden). Andelen var högst bland dem som använt narkotika under de
senaste 12 månaderna.
Bland dem som använt narkotika under den senaste månaden hade över 90 procent riskabel alkoholkonsumtion vilket indikerar ett mycket utbrett blandmissbruk,
samtidigt som den högsta andelen med erfarenheter av flera narkotika finns i denna
grupp. Gruppen som motsvarar drygt 3 000 studenter i landet enligt undersökningens urvalskriterier framstår verkligen som en riskgrupp i dag och med tanke på
framtiden.
I denna undersökning förekom intensivkonsumtion minst en gång i månaden hos
38 procent av studenterna, medan andelen i studentundersökningen 2003/2004 låg
på cirka 36 procent (Bullock, 2004; Röger, 2005). Även i den undersökningen fanns
ett tydligt samband mellan intensivkonsumtion och användning av illegal narkotika
i form av cannabis. Också i undersökningen av personer 15–64 år i den allmänna
befolkningen fanns ett samband mellan narkotikabruk, höga AUDIT-poäng och
riskfylld alkoholkonsumtion.
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2,1
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1,2

7
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8,0
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5,8
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Tabell 1. Kön. Andel (procent) och konfidensintervall, KI, (95 procent) män, kvinnor och totalt i
olika grupper.
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Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

17,4

63,4

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

%

1,3

---

---

---

25,6

---

---

18,8

73,1

%

4,5

10,5

6,4

KI (+ –)

3,3

---

---

---

39,9

1,8

9,1

29

56,9

%

25–34 år
Män

Män

Kvinnor

18–24 år

11,1

11,6

10,0

KI (+ –)

10,7

---

---

---

49,1

---

10,1

37,7

40,2

%

Kvinnor

19,2

11,4

10,5

KI (+ –)

Tabell 2. Ålder. Andel (procent) och konfidensintervall (95 procent) män, kvinnor och totalt i olika åldersgrupper som tillhör respektive grupp. Tomma
celler = för få fall.
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KI (+ –)

6,5

3,9

28,6

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång
6,8

5,0

1,9

---

---

2,6

För mer än ett år sedan

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste månaden

Någon gång
6,7

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

18,2

68,8

%

7,2

---

---

4,2

44,8

1,6

9,6

33,6

48,0

Totalt

Totalt

%

25–34 år

18–24 år

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Tabell 2. forts.

11,3

8,2

7,3

KI (+ –)
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6,2

Under den senaste
månaden

8,2

7,7

---

---

3,2

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

				

2,6

För mer än ett år sedan

9,6

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

34,3

8,1

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

62,4

20

Någon gång

Kvinnor

5

---

---

2,6

32,8

---

8,2

23,4

62,2

%

KI (+ –)

9,6

8,8

7,0

---

---

---

---

38,5

---

7,8

29,8

53,2

%

14,2

10,5

KI (+ –)

Män

KI (+ –)

Män

%

UTANFÖR SVERIGE

SVERIGE

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Födelseland

tillhör respektive grupp. Tom cell = för få individer.

---

---

---

---

37,2

---

---

31,5

64,9

%

Kvinnor

17,0

10,3

KI (+ –)

Tabell 3. Födelseland. Andel (procent) och konfidensintervall (95 procent) män, kvinnor och totalt med olika födelseland som
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KI (+ –)

8,2

3,5

33,6

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

6,0

5,2

---

---

4,2

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

			

2,6

För mer än ett år sedan

6,8

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

21,9

62,3

%

3,9

---

---

---

35,8

1,2

3,8

30,8

60,3

11,4

10,8

7,4

KI (+ –)

Totalt

Totalt

%

UTANFÖR SVERIGE

SVERIGE

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Tabell 3. forts.
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10,7

6,9

40,4

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång
11,3

9,5

---

---

---

---

För mer än ett år sedan

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång
			

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

22,8

55,6

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

KI (+ –)

---

---

---

---

47,9

---

---

37,3

49,3

14,4

10,5

3,8

---

---

3,8

30,3

4,3

5,9

20,1

65,9

Män)

Kvinnor

Män

KI (+ –)

ÖVRIGT

ENSAMBOENDE

tillhör respektive grupp. Tom cell = för få individer.

10,8

9,0

8,0

KI (+ –)

4,9

---

---

---

27,7

---

6,3

20,3

67,4

Kvinnor)

10,1

9,0

6,8

KI (+ –)

Tabell 4. Boendesituation. Andel (procent) och konfidensintervall (95 procent) män, kvinnor och totalt med olika bostadsort som
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10

4,7

43,4

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång
8,9

7,1

4,5

3,5

			

9,0

---

Under den senaste
månaden

Någon gång

---

---

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden
---

2,3

2,9

28,7

2,3

6,2

20,2

66,8

För mer än ett år sedan

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

28,7

53

%

%

KI (+ –)

Totalt

Totalt

ENSAMBOENDE

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Tabell 4. forts.

7,7

6,3

5,2

KI (+ –)
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6

Under den senaste
månaden
11,9

9,7

KI (+ –)

---

---

---

4,4

För mer än ett år sedan

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång
12,1

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

46,7

11

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Någon gång

29,7

48,8

Män
procent

---

---

---

---

31,7

---

---

23,7

58,1

Kvinnor
procent

---

11,8

10,1

KI (+ –)

STORSTAD (STHLM, GBG, MALMÖ)

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

tillhör respektive grupp.

7,8

---

---

5,2

37,9

4,1

7,6

26,2

54,3

Totalt
procent

11,8

8,4

7

KI (+ –)

---

---

---

---

30,7

5,3

7,1

18,3

65,6

Män
procent

---

8,7

8,3

KI (+ –)

ÖVRIGA LANDET

1,7

---

---

0,5

33,6

---

7,8

25,2

64,7

Kvinnor
procent

6,5

10,3

7,0

KI (+ –)

2,7

---

---

1,7

32,3

2,8

7,5

22

65,1

Totalt
procent

Tabell 5. Storstad och övriga landet. Andel (procent)och konfidensintervall (95 procent) män, kvinnor och totalt med olika bostadsort som

6,5

6,7

5,3

KI (+ –)
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5,5

Under den senaste
månaden

6,5

7,5

3,7

0,6

---

4,3

För mer än ett år sedan

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

8,9

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

33,9

6,9

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Någon gång

21,5

61,8

4,6

---

---

2,3

33,6

1,2

7,6

24,8

61,8

%

%

KI

Kvinnor

PROGRAM
Män

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Typ av användare

och som tillhör respektive grupp.

KI

9,2

8,3

6,1

4,5

1,1

2,9

33,7

3,1

7,3

23,3

61,8

%

Totalt
KI

6,3

5,6

4,4

---

---

---

---

54,5

---

---

---

45,5

%

---

21,8

20,8

KI

ENSTAKA KURS
Män

---

---

---

---

33,3

---

---

31,2

66,7

%

 Kvinnor

20

---

21,8

KI

---

---

---

---

43,9

---

---

26,7

56,1

%

Totalt

---

15,8

14,7

KI

Tabell 6. Enstaka kurs respektive program. Andel (procent) och konfidensintervall (95 procent) män, kvinnor och totalt som går utbildning respektive enstaka kurs

Studierelaterade variabler
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---

Under den senaste månaden

22,7

27,1

---

---

---

---

För mer än ett år sedan

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste månaden

Någon gång

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

35,3

---

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Någon gång

---

64,4

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

KI

---

---

---

---

13,1

---

0,3

12,8

86,7

KI

3,8

---

---

3,7

33,6

4,9

10

18,7

62,6

9,0

7,5

10,4

KI

3–6 terminer
Män
%

Män
%

Kvinnor
%

1–2 terminer

ANTAL TERMINER INKLUSIVE DENNA

respektive grupp. Tom cell = för få individer.

4,8

---

---

---

37

1,8

9

26,2

58,2

Kvinnor
%

3,9

7,4

10,8

KI

---

---

---

---

36,5

5,5

5,9

25,1

58,9

Män
%

13,2

11,5

KI

Fler än 6 terminer

---

---

---

---

29,3

---

---

24,4

66,5

Kvinnor
%

14,1

10,8

KI

Tabell 7. Antal terminer inklusive denna. Andel (procent) och konfidensintervall (95 procent) män, kvinnor och totalt som har studerat olika länge och som tillhör
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---

Under den senaste
månaden

14,7

13,0

---

---

---

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

Någon gång

						

---

För mer än ett år sedan

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

19,5

---

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Någon gång

14,5

80,4

4,2

---

---

2,9

35,5

3,1

9,4

23

60,1

%

%

9,8

5,3

11,3

KI

Totalt

Totalt

KI

3–6 terminer

1–2 terminer

ANTAL TERMINER INKLUSIVE DENNA

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Tabell 7. forts.

%

4,3

---

---

2,6

30,3

3

5,3

24,7

62,6

Totalt

9,4

7,9

10,6

KI

Fler än 6 terminer
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---

Under den senaste månaden

---

---

---

---

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

Någon gång
				

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

18,8

---

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Någon gång

---

81

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

22,1

12,2

---

---

0,2

50,4

---

---

45,1

49,2

23,7

20,1

KI

4,7

---

---

4

36

5,7

9,1

21,2

59,4

KI

9,5

7,7

7,1

Män
%

Kvinnor
%

Män
%
KI

51–100 PROCENT

UPP TILL 50 PROCENT

5,4

---

---

---

31,7

1,4

8,3

22

62,9

Kvinnor
%

8,7

6,4

10,4

KI

Tabell 8. Procent av möjliga poäng tagna. Andel (procent) och konfidensintervall (95 procent) män, kvinnor och totalt som
har tagit olika andel av möjliga poäng, och som tillhör respektive grupp. Tom cell = för få individer.
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---------

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

Någon gång

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

33,6

---

Under den senaste månaden

Någon gång

---

27,5

66,2

17,8

11,8

5,1

---

1,2

3,3

33,7

3,4

8,7

21,6

61,3

KI

6,5

5,8

4,8

%

Totalt
%
KI

51–100 PROCENT

UPP TILL 50 PROCENT

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Tabell 8. forts.
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23,7

Icke-användare

50

17,6

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

---

---

---

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

43

För mer än ett år sedan

Narkotika

25,3

Alla

18,7

18,5

6,2

10,4

6,8

---

---

84,1

---

60,4

43,9

33,3

39,7

%

%

KI (+ –)

Kvinnor

Män

21,6

27,7

13,2

8,6

6,7

KI (+ –)

---

---

62,8

27,5

55,3

43,5

28,9

35,6

    %

Totalt

HAR HAFT EKONOMISK SVÅRIGHET (PROCENT)

22,3

17,9

15,4

10,0

6,6

4,9

KI (+ –)

Tabell 9. Ekonomiska svårigheter. Andel (procent) och konfidensintervall (95 procent) i respektive
grupp som uppger att de under de senaste 12 månaderna någon gång haft svårt med de dagliga
utgifterna (andel bland användare som har haft ekonomiska svårigheter).

Ekonomi
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1,3 (0,0)

1,7 (0,0)

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

0,4 (0,0)

3,5 (3,0)
---

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

3,7 (1,0)

2,6 (1,0)

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Män

6,0 (5,0)

3,2 (2,0)

3,3 (0,0)

3,1 (2,0)

---

---

9,1 (10,0)

Kvinnor

UPPGETT ANTAL DAGAR MED DÅLIG KROPPSLIG HÄLSA
DE SENASTE 30 DAGARNA. MEDELVÄRDE (MEDIAN)

30 dagarna, olika grupper. Medelvärde och median.

Tabell 10 a. Självskattad kroppslig hälsa. Uppgett antal dagar med dålig kroppslig hälsa de senaste

Självskattad hälsa
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4,4 (2,0)
2,8 (0,0)

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

2,6 (2,0)
9,8 (10,0)
---

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

6,8 (3,0)

3,3 (0,0)

För mer än ett år sedan

Narkotika

Icke-användare

Män

---

---

2,1 (0,0)

3,8 (5,0)

7,2 (2,0)

10,1 (5,0)

5,7 (3,0)

Kvinnor

UPPGETT ANTAL DAGAR MED DÅLIG PSYKISK HÄLSA
DE SENASTE 30 DAGARNA. MEDELVÄRDE (MEDIAN)

dagarna, olika grupper. Medelvärde och median.

Tabell 10 b. Självskattad psykisk hälsa. Uppgett antal dagar med dålig psykisk hälsa de senaste 30
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4,7

Under den senaste månaden

1,1

Under den senaste månaden

27,8

4,9

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Totalt (någon gång)

21,8

Cannabis

För mer än ett år sedan

KVINNOR

31,5

7,2

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Totalt (någon gång)

19,6

Cannabis

För mer än ett år sedan

MÄN

5,6

---

0,8

4,8

Amfetamin

2

0

0

2

Amfetamin

2

0

0

2

5,6

0,1

1,6

3,9

Kokain

Kokain

2,9

---

---

2,9

Opiater

0,6

---

0

0,6

Opiater

5,5

---

1,7

3,8

Ecstasy

1,2

---

---

1,2

Ecstasy

Tabell 11. Preparat. Andel (procent) ibland de svarande som uppger att de använt ett specifikt preparat.

Preparat och användarmönster

3,3

1,4

0,1

1,8

3,6

0,3

0,4

2,9

0,7

0,6

0

0,1

Hallucinogener Annan drog

3,2

0,5

1,2

1,5

Hallucinogener Annan drog
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2,7

Under den senaste månaden

29,4

5,9

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Totalt (någon gång)

20,8

Cannabis

För mer än ett år sedan

TOTALT

Tabell 11. forts.

4,1

0

0,5

3,6

Amfetamin
3

4

0,1

0,9

Kokain

1,9

---

0

1,9

Opiater

3,6

---

0,9

2,7

Ecstasy

3,1

0,4

0,4

2,3

2

1

0

1

Hallucinogener Annan drog
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78,9

Under den senaste månaden

77

69,6

1

Män

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

För mer än ett år sedan

Antal preparat
2

10,1

17,4

22,2

3+

11

13

0,8

1

3,8

43,6

79,5

Kvinnor
2

26,1

2,5

13,5

ANDELEN (PROCENT) I RESPEKTIVE GRUPP SOM
UPPGER ATT DE ANVÄNT ETT, TVÅ ELLER FLER PREPARAT

3+

70

54

7

1

62,9

55,9

78,5

Totalt
2

13,5

9,6

17,1

4,4

12,8

34,5

3+

Tabell 12. Antal preparat. Andel (procent) i respektive grupp och som uppger att de använt ett, två eller fler preparat (enbart narkotika).
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32,4

Icke-användare

66,5

90,1

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden

10,7

15,6

12,5

13,1

7,5

KI (+ –)

---

---

Under det senaste året
men inte den senaste
månaden

Under den senaste
månaden
---

---

---

---

84,2

47,6

31,7

40,9

Kvinnor
procent

19,8

13,8

10,2

7,7

KI (+ –)

---

---

---

91,4

76

57,2

32

44,3

Totalt
procent

8,9

12,1

9,6

8

5,4

KI (+ –)

---

---

---

81

82,8

68,6

39,1

52,6

Män
procent

14,5

12,3

13,3

12,7

7,5

KI (+ –)

---

---

---

---

78,7

22,4

20,7

25,7

Kvinnor
procent

23,1

15,4

11,1

8,6

KI (+ –)

---

---

---

75

80,6

41,8

28,8

37,7

Totalt
procent

HAR EN RISKFYLLD ALKOHOLKONSUMTION
(INTENSIVKONSUMTION)

AUDIT: män 6+ poäng, kvinnor 8+ poäng, intensivkonsumtion: 6 glas eller fler en gång/månad eller oftare.)

---

För mer än ett år sedan

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

70

För mer än ett år sedan

Narkotika

48,5

Alla

Män
procent

HAR EN RISKFYLLD ALKOHOLKONSUMTION
AUDIT

14,6

11,2

11,2

8,5

KI (+ –)

Tabell 13. Riskfylld alkoholkonsumtion. Andel (procent) och konfidensintervall (95 procent) i respektive grupp som dricker en riskfylld mängd alkohol.
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0,0

Icke-användare

---

---

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

---

---

---

För mer än ett år sedan

Under det senaste året men
inte den senaste månaden

Under den senaste månaden

Receptbelagt läkemedel utan läkares ordination

---

För mer än ett år sedan

Narkotika

1,1

Alla

---

---

---

---

4,0

42,3

---

---

---

---

3,8

6,6

6,9

%

%

KI (+ –)

Kvinnor

Män

RÖKER DAGLIGEN

10,8

11,5

8,2

KI (+ –)

42,3

---

---

1,6

15,7

2,4

3,7

4,3

    %

Totalt

7,8

22,6

7,1

8,3

5,0

KI (+ –)

Tabell 14. Daglig rökning. Andel (procent) och konfidensintervall (95 procent) i respektive grupp
som uppger att de röker dagligen.

Appendix 2. Teknisk rapport

200

Inledning

201

Population och urval

202

Sekretess och utlämnande

203

Variabler

204

Datainsamling

205

Bortfall

207

Databeredning

208

Viktberäkning och uppskattning

210

Kvalitet
Ramtäckning 210
Urval 210
Mätning 210
Bearbetning 211
Bortfall 211

212

Att tänka på när man använder datamaterialet

213

Övrigt

Inledning

centralbyrån (SCB) har under perioden december
2008 till mars 2009 genomfört en enkätundersökning på uppdrag av institutionen
för hälsa, vård och samhälle vid Lunds universitet. Syftet med undersökningen var
att kartlägga användningen av alkohol, narkotika och läkemedel bland universitetsoch högskolestuderande i Sverige.
Undersökningen genomfördes som en postenkät med tre påminnelser. Populationen, de objekt som man vill kunna dra slutsatser om, var universitets- och högskolestuderande i Sverige. Totalt var det 1 511 personer som besvarade frågeblanketten, vilket är 37,9 procent av urvalet. Den viktade svarsandelen var 54,8 procent
(se kalibreringsrapporten). Frågeblanketterna registrerades via skanning, varefter
en datafil framställdes.
Alf Asplund har varit undersökningsledare, Marie Gullberg har varit produktionsansvarig och Johan Eriksson har ansvarat för urvalsdragningen och kalibreringen.

Enkätenheten vid  Statistiska
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Population och urval

Populationen var i denna undersökning studerande vid högskolor och universitet
i Sverige. För att kunna dra ett urval från populationen skapar man en urvalsram
som avgränsar, identifierar och möjliggör koppling till objekten i populationen.
Urvalsramen i denna undersökning har skapats utifrån högskoleregistret och består
av studerande i högskola och universitet som under vårterminen 2008 läst minst
22,5 poäng. Antalet individer i ramen var 201 353 den 11 december 2008.
Från urvalsramen drog vi ett stratifierat obundet slumpmässigt urval om 4 000
personer med hjälp av ett av SCB egenutvecklat urvalsprogram. Ett stratifierat
obundet slumpmässigt urval innebär att alla objekt inom respektive grupp har lika
stor sannolikhet att komma med i urvalet.
För att vara säker på att urvalet innehåller tillräckligt många individer i viktiga redovisningsgrupper, exempelvis personer med en viss egenskap (såsom kön),
kan man definiera dessa redovisningsgrupper som egna strata. Och sedan kan man
välja ut fler personer från den redovisningsgruppen om det är lämpligt. En närmare
beskrivning av urvalsförfarandet finns i Urval undersökning om narkotikaanvändning bland högskolestuderande av Johan Eriksson.
Innan vi sände ut frågeblanketten genomfördes en identifikationskontroll av
personerna i urvalet mot befolkningsdata för att få fram aktuella adressuppgifter.
Vid kontrollen visade det sig att personer inte längre tillhörde populationen utan
utgjorde så kallad övertäckning. De vanligaste orsakerna till övertäckning är att
personerna har emigrerat eller avlidit sedan urvalet drogs. Ytterligare övertäckning
kom till SCB:s kännedom under insamlingen. I dessa fall rör det sig till exempel om
att undersökningspersonerna eller deras anhöriga uppgett att de inte längre tillhör
populationen.

Tabell 1. Population och urval
Population

201 353

Bruttourval

4 000

Övertäckning
Nettourval1)
1)

11
3 989

Nettourval är det som kvarstår efter det att övertäckningen har tagits bort från bruttourvalet.
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Sekretess och utlämnande

Frågeblankettens  framsida bestod  av ett informationsbrev där uppgiftslämnarna kunde läsa om undersökningens bakgrund och syfte, och att undersökningen
genomfördes i samarbete mellan SCB och Lunds universitet. Brevet informerade
också om att uppgifter hämtas från registret över totalbefolkningen (RTB), utbildningsregistret och inkomst- och taxeringsregistret och vilka uppgifter som hämtas,
att samtliga uppgifter är skyddade av personuppgiftslagen och sekretesslagen, att
det är frivilligt att delta och att en avidentifierad fil kommer att levereras till Lunds
universitet.
För att SCB ska kunna lämna ut ett datamaterial så krävs ”informerat samtycke”
av uppgiftslämnarna. Det innebär att de ska få veta att de genom att besvara och
skicka in blanketten godkänner att deras svar kompletteras med de registervariabler
och behandlas på det sätt som beskrivs i informationsbrevet.
SCB har gjort en intern sekretessprövning för utlämnandet av registervariabler
från RTB, utbildningsregistret och inkomst- och taxeringsregistret. Dessutom har
en sekretessöverenskommelse upprättats mellan Lunds universitet och SCB om hur
det avidentifierade datamaterialet och de avidentifierade frågeblanketterna får hanteras.
Behandlingen av personuppgifter i undersökningen har anmälts till SCB:s juridiska kansli. Vi tog bort kopplingen till personuppgifterna tre månader efter slutleveransen.
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Variabler

Lunds universitet har utformat frågorna i frågeblanketten i samarbete med SCB.
Blanketten har även genomgått en skrivbordsgranskning hos SCB:s mättekniska
laboratorium.
Blanketten bestod av 73 numrerade frågor, en del hade delfrågor så att det blev
totalt 102 frågor. Frågorna handlade bland annat om användningen av tobak, alkohol och andra preparat.
Förutom svaren i blanketten har registervariabler använts såsom födelseår, kön,
civilstånd, födelseland (i grupper), medborgarskap (i grupper), invandringsår och
inkomst- och bidragsuppgifter. Uppgifterna från RTB gäller den 11 december 2008,
uppgifterna från utbildningsregistret gäller avklarade utbildningar till och med vårterminen 2000 och uppgifterna från inkomst- och taxeringsregistret är från 2007.
För variabeln civilstånd har ”registrerat partnerskap” (RP) kodats om till ”gifta”,
”skild partner” har kodats om till ”skild” och ”efterlevande partner” har kodats
om till ”änka/änkling”. Anledningen till kodningen är att dessa grupper är för små
för att särredovisas.
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Datainsamling

Frågeblanketterna skickades ut till urvalspersonerna med post men de kunde
även svara via internet. Antalet som svarade på webbenkäten var 447 eller 29,6
procent. Via informationsbrevet ombads de besvara frågorna och skicka tillbaka
frågeblanketten till SCB. Det första utskicket genomfördes den 12 december, sedan
skickades tre påminnelser ut till dem som inte besvarat frågeblanketten. Den första
påminnelsen bestod av ett tack- och påminnelsekort och skickades ut den 9 januari
2009. Den andra påminnelsen innehöll också en ny enkät och skickades ut den 22
januari. För att höja svarsandelen sändes ytterligare en enkät ut den 12 februari.
Insamlingen avslutades den 18 mars.

Tabell 2. Beskrivning av inflödet
Antal

Procent

Efter första utsändning

764

19,2

Efter tack och påminnelse

163

4,1

Efter enkätpåminnelse 1

554

13,9

Efter enkätpåminnelse 2

30

0,8

Totalt antal svar

1 511

37,9

Bortfall

2 478

62,1

Nettourval

3 989

100

Den viktade svarsandelen var 54,8 procent. Detta beror på att grupper som är
”högrepresenterade” i urvalet, exempelvis socialbidragstagare och personer födda
utanför Norden, har svarat i låg utsträckning. Dessa grupper har en liten designvikt
och får därmed en liten påverkan på den viktade svarsandelen. Däremot har grupper som är ”lågrepresenterade” i urvalet, och därmed har en hög designvikt, (till
exempel svenskfödda) svarat i högre utsträckning.
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Bortfall

av objektsbortfall som innebär att frågeblanketten inte
är besvarad alls, dels av partiellt bortfall som innebär att vissa frågor på blanketten inte är besvarade. Om bortfallet skiljer sig åt från de svarande med avseende
på undersökningsvariablerna så kan skattningarna som grundar sig på enbart de
svarande vara skeva. För att reducera bortfallsskevheten har vikter beräknats med
hjälp av kalibrering.
Objektsbortfall kan bland annat bero på att uppgiftslämnaren inte vill delta i
undersökningen, att uppgiftslämnaren inte går att nå eller att uppgiftslämnaren är
förhindrad att medverka, till exempel på grund av sjukdom.
Vi redovisar objektsbortfallet i denna undersökning i tabell 3 nedan. Med ”ej
avhörda” menas att vi inte har någon uppgift om varför frågeblanketten inte är
besvarad. Med förhindrad och avböjd medverkan menas att SCB meddelats att
uppgiftslämnaren är förhindrad eller inte vill medverka i undersökningen. Med ”fel
person har svarat” menas att någon annan än den person som frågeblanketten var
avsedd för har svarat. För vidare förklaring se ”Databeredning” nedan.

Bortfallet består dels

Tabell 3. Beskrivning av objektsbortfall
Antal   

Procent

Ej avhörda

2 144

53,7

Postreturer

268

6,7

11

0,3

7

0,2

14

0,4

5

0,1

29

0,7

2 478

62,1

Hemlig/skyddad/saknar
adress
Förhindrad medverkan
Avböjd medverkan
Insänd blank
Fel person har svarat
Totalt

Partiellt bortfall kan bero på att frågan är svår att förstå, är känslig, att uppgiftslämnaren glömmer att besvara frågan eller att instruktionerna vid hoppfrågor misstolkas och att uppgiftslämnaren då inte besvarar rätt frågor. Till partiellt bortfall
räknas även dubbelmarkeringar och svar som inte kan tydas.
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Det är viktigt att beakta det partiella bortfallet när man analyserar datamaterialet.
För de följdfrågor som föregås av hoppinstruktioner har selekteringar genomförts
vid kontrollen av det partiella bortfallet.
I denna undersökning ligger det partiella bortfallet under 2 procent för de allra
flesta frågorna. Men frågorna F23 och F24 har ett partiellt bortfall som ligger runt
7 procent.
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Databeredning

Databeredningen genomfördes av Enkätenheten vid SCB. Samtliga inkomna frågeblanketter prickades av i Enkätenhetens avregistreringssystem. Frågeblanketterna
skannades med programvaran Readsoft documents forms.
Kontroller genomfördes under och efter registreringen, bland annat dubbelmarkeringar och att endast valida värden förekommer i materialet.
Svarsdatafilen kompletterades med registervariabler från RTB samt med vikter
för uppräkning till populationsnivå. Frågorna om födelseår och kön kontrollerade
vi mot motsvarande registerdata, i 29 observationer misstämde kön eller ålder eller
både kön och ålder. Eftersom detta kan bero på att någon annan än urvalspersonen
besvarat frågeblanketten har dessa observationer exkluderats från filen.
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Viktberäkning och uppskattning

Vi  har tagit fram  vikter för att kunna räkna upp resultatet till populationsnivå.
Uppräkning med vikter medför att resultat kan redovisas för hela populationen och
inte bara för personerna i urvalet. Vikterna kompenserar för objektsbortfallet men
inte för det partiella bortfallet och därmed kommer antalet i respektive tabell att
vara olika.

Vikterna i denna undersökning kan beskrivas med formeln:
w k = d k • vk
där
		
		

wk = total vikt för objekt k
dk =designvikt
vk = kalibreringsvikt

Designvikten är den del av vikten som beror på urvalsdesignen. Vid bortfall kan det
vara så att vissa grupper av urvalet svarar i större utsträckning än övriga, till exempel kan kvinnor och äldre svara i högre grad än män och yngre. Om de grupper som
svarat i högre grad har en annan fördelning på undersökningsvariablerna än övriga
kan detta ha en snedvridande effekt på resultatet. För att kompensera för detta har
vi använt kalibreringsvikter. Vikterna bygger på antagandet att ramen återspeglar
populationen väl och därmed att över- och undertäckningen är försumbar. För mer
utförlig beskrivning av kalibreringsestimatorn se Lundström och Särndal (2001):
Estimation in the Presence of Nonresponse and Frame Imperfections, Statistics
Sweden.
För skattning av totaler används följande formel:
Ÿ = ∑r wkyk
där

wk = total vikt för objekt k
yk = variabelvärde för objekt k
summering sker av de svarande (r)
För skattning av medelvärden används följande formel:
Ÿ=
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∑r wkyk
∑r wk
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där
		

wk = total vikt för objekt k
yk = variabelvärde för objekt k

summering sker av de svarande (r)
Vikten (kalvikt) som finns på kundfilen ska användas vid framställning av tabeller
och diagram samt vid beräkning av statistiska mått. Varianser ska beräknas med
vedertagen metod.
Kalibreringen har tagits fram enligt de formler som presenterats ovan med hjälp av
SAS.

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

209

Kvalitet

SCB tillämpar en bred definition på kvalitet. För att hålla en hög kvalitet och täcka

kvalitetsdimensionerna använder vi vid genomförandet av undersökningar ett kvalitetssäkringsprogram med kontroller i undersökningens olika faser, allt från planering till dokumentation och uppföljning. I SCB MIS 2001:1 Kvalitetsbegrepp och
riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officiell statistik ges en ingående beskrivning av
SCB:s kvalitetsbegrepp och de olika kvalitetskomponenterna. Nedan beskriver vi de
begrepp som har betydelse för denna undersökning.

Ramtäckning
Ett problem som kan uppstå är täckningsfel. Det innebär att urvalsram och population inte helt stämmer överens. Täckningsfelen kan delas in i två typer, dels undertäckning som innebär att vissa enheter som ingår i populationen saknas i urvalsramen, dels övertäckning som innebär att enheter som inte ingår i populationen ändå
finns i urvalsramen. Ett sätt att minska täckningsfelen är att ha bra och uppdaterade
register. Högskoleregistret bedöms vara av god kvalitet och bra uppdaterat.
I denna undersökning visade sig 11 personer vara övertäckningsobjekt. Det var
personer som avlidit eller flyttat utomlands. Någon undertäckning har inte observerats, men undertäckning är vanligtvis svårare att upptäcka än övertäckning.

Urval
Denna kvalitetskomponent avser fel som uppkommer på grund av att man endast
undersöker en del av populationen, det vill säga att ett urval har dragits. Urvalsfel
är således den avvikelse mellan ett skattat värde (estimat) och det faktiska värdet (parametern) som beror på att man inte undersöker alla objekt i populationen.
Urvalsfelets storlek minskar med en ökad urvalsstorlek. Vid ett korrekt urvalsförfarande kan urvalsfelets storlek skattas och bland annat anges med osäkerhetsintervall i form av konfidensintervall.

Mätning
Ett fel som kan uppstå vid mätning är att lämnade uppgifter skiljer sig från faktiska uppgifter. Felet kallas mätfel och kan uppkomma då respondenten inte minns
de faktiska uppgifterna, missförstår frågan eller medvetet svarar felaktigt. För att
försöka minimera mätfelen har SCB:s mättekniska laboratorium granskat frågeblanketten och kontroller har genomförts, till exempel kontroll av tillåtna värden
210
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vid dataregistrering. Mätfelen för registervariabler som hämtats från RTB bedöms
vara liten.

Bearbetning
Vid den manuella och maskinella bearbetningen av datamaterialet kan fel uppstå,
så kallade bearbetningsfel, exempelvis registreringsfel och kodningsfel kan nämnas.
Dessa fel kan förhindras och upptäckas i de kontroller som genomförs vid dataregistreringen. Vanligtvis är denna typ av fel försumbara.

Bortfall
De eventuella fel som bortfallet kan ge upphov till kallas bortfallsfel. Det inträffar
om objekten i bortfallet och de svarande skiljer sig åt (har en annan fördelning)
avseende undersökningsvariablerna. En beskrivning av bortfallet finns i den bortfallsanalys som gjorts i samband med valet av hjälpinformation till kalibreringen.
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Att tänka på när man använder
datamaterialet

I postbeskrivningen listas datamaterialets variabler med variabelnamn, position
i datamaterialet och en kortfattad förklaring om variabelns innehåll. I frågeblanketten framgår koderna för de olika svarsalternativen. Om ett svar inte går att tolka
eller om två eller flera alternativ angetts där endast ett svar skulle ges har vi registrerat koden 9 eller 99. Överhoppade kryssfrågor har fyllts ut med 0. Vid variabler som
baseras på frågor där uppgiftslämnaren kunnat ange flera svarsalternativ bör man
tänka på att summan av antalsskattningarna för de olika svarsalternativen inte blir
antal svarande. Vid andelsskattningar blir motsvarande summa inte 100 procent.
Vi har inte tagit ställning till hur eventuella motsägelsefulla svar ska behandlas,
sådana fel kan uppstå vid till exempel följdfrågor och måste därför undersökas
innan man analyserar följdfrågorna. I rättningsinstruktionerna finns en beskrivning
av vad som korrigerats redan vid registreringen.
Observera att de bifogade vikterna ska användas vid analys och resultatframställning. Vid stratifierat urval kan man inte se datamaterialet som ett urval av oberoende lika fördelade observationer, som ofta antas i traditionell statistisk teori.
Att ta fram frekvenser och andelar med beaktande av vikter klarar de flesta datorprogram av. Däremot är det viktigt att tänka på att de flesta förprogrammerade
datorprogram inte klarar av att analysera materialet från en urvalsundersökning på
ett korrekt sätt. Var noga med att kontrollera att de datorprogram som används för
analys behandlar vikterna på ett riktigt sätt.
Som bortfallsanalysen indikerar har bortfallet i den här undersökningen en snedvridande effekt på skattningarna. Kalibrering har använts för att justera för denna
skevhet.
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Övrigt

Tidsplanen blev förskjuten

på grund av förlängd insamlingsperiod.
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Sammanfattning

Den  här undersökningen kartlägger narkotikabruk bland festivaldeltagare.
Undersökningen är en delstudie i Prevalensprojektet, som är Statens folkhälsoinstituts kartläggning av narkotikabruk i Sverige. Projektet har sitt ursprung i en överenskommelse 2005 mellan Statens folkhälsoinstitut och Mobilisering mot narkotika, som leddes av regeringens dåvarande narkotikapolitiska samordnare.
Under sommaren 2007 genomfördes en enkätundersökning vid två större musikfestivaler i Sverige. Av de uppskattningsvis totalt 47 000 festivalbesökarna tillfrågades 1 279 om att delta i studien och 1 072 av dem besvarade enkäten fullständigt
(94 avböjde helt). Enkätformuläret innehöll frågor om egen användning av alkohol,
tobak, narkotika och läkemedel. Analyserna avgränsades till svarande i åldrarna
15–29 år, 939 personer, varav 65 procent var kvinnor. Mer än hälften av respondenterna uppgav att de var studenter.
61 procent av männen och 50 procent av kvinnorna hade använt narkotika
någon gång. Bland såväl män som kvinnor uppgav mellan 15 och 20 procent att
de använt narkotika för mer än ett år sedan och lika många under de senaste 12
månaderna. Andelen som använt narkotika den senaste månaden uppgick till 26
procent bland männen och 16 procent bland kvinnorna. Den vanligaste åldern då
männen använde narkotika för första gången var 16 år och för kvinnorna 17 år. Av
de som uppgav narkotikaanvändning någon gång i livet hade 6 procent av männen
och 1 procent av kvinnorna någon gång injicerat narkotika. Den allra vanligaste
typen av narkotika var cannabis (hasch eller marijuana) som 59 procent av männen
och 49 procent av kvinnorna uppgav att de hade använt. Den näst vanligaste var för
männen amfetamin (21 procent), därefter ecstasy (19 procent), hallucinogener (17
procent) och kokain (16 procent). För kvinnorna var också amfetaminet näst vanligast (8 procent) och därefter ecstasy (7 procent). Hallucinogener och kokain var
lika vanligt bland kvinnorna, 6 procent uppgav att de hade använt respektive drog.
Den minst vanliga typen av narkotika var för båda könen heroin, som 4 procent av
männen och 1 procent av kvinnorna uppgav att de hade använt.
Det var vanligare bland kvinnor att någon gång ha använt receptbelagda läkemedel utan läkares ordination men endast en mycket liten andel uppgav att det hade
hänt den senaste månaden.
För dem som hade en riskabel alkoholkonsumtion fanns den högsta andelen
bland dem som hade använt narkotika. Andelen dagligrökare var också större i alla
grupper som uppgav att de hade använt narkotika.
Resultaten talar för att stora grupper ungdomar har en högre narkotikakonsumtion än som kommer fram i traditionella enkätundersökningar.
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Inledning

Den  här undersökningen  är ett försök att kartlägga narkotikabruket bland
festivaldeltagare. Undersökningen är en delstudie i Prevalensprojektet, som är
Statens folkhälsoinstituts kartläggning av narkotikabruk i Sverige. Projektet har
sitt ursprung i en överenskommelse 2005 mellan Statens folkhälsoinstitut och
Mobilisering mot narkotika, som leddes av regeringens dåvarande narkotikapolitiska samordnare.
I Prevalensprojektet kombinerar man olika kartläggningsmetoder för att kunna
bedöma hur stort narkotikabruket är i Sverige. Dels genomförs en större enkätundersökning i den allmänna befolkningen, där 58 000 personer tillfrågas om narkotikabruk, dels genomförs ett antal mindre undersökningar riktade till olika grupper
där man bedömer att narkotikabruk är vanligare. Här ingår undersökningar av festivalbesökare, restaurangpersonal och studenter. Dessutom gör man en undersökning med så kallad respondent-driven sampling (RDS) för att uppskatta förekomsten av dold tung narkotikaanvändning och en undersökning av personer intagna i
kriminalvården. Slutligen görs också en registerbaserad undersökning för att skatta
det dolda narkotikabruket.
Tidigare svenska undersökningar bland festivalbesökare i Hultsfred (Käll, Ahlner,
Karlsson, & Kindstrand, 2001) och Roskilde (Bossius & Sjö, 2004) har påvisat att
en stor andel av de besökare som deltog i undersökningarna hade använt narkotika.
En betydande andel hade narkotika i kroppen enligt urinprov som togs vid undersökningar i Hultsfred. Festivalbesökare framstod här som en riskgrupp och därmed
en lämplig målgrupp för förebyggande insatser.

Syfte
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om narkotikaanvändning bland
festivaldeltagare genom att vid två större musikfestivaler kartlägga narkotikaanvändningen bland festivaldeltagarna. I avtalen med festivalarrangörerna ingick att
varken individerna eller festivalerna skulle namnges.

Tidigare undersökningar
År 1999, 2000 och 2001 genomfördes studier av droganvändningen vid de stora
Hultsfredsfestivalerna sommartid av personal från beroendekliniken i Linköping
under ledning av Kerstin Käll. Det finns ett publicerat resultat från undersökningen
2000 (Käll et al., 2001).
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Vid två av toalettstationerna på campingområdet inbjöds deltagarna i toalettköerna
att delta i en anonym urin- och enkätstudie om droganvändning. Som belöning fick
de deltagande en smörgås och ett paket juice. Medelåldern var 19 år och spridningen 16–26 år. Urinproverna analyserades för cannabis, centralstimulantia, opiater, kokain, bensodiazepiner och ecstasy (MDMA och MDA). Totalt 277 personer
erbjöds delta, av vilka 62 personer (22 procent) avstod. Uppgift om urinprover och
enkäter finns för 100 kvinnor och 113 män, varav 76 procent var i åldern 18–21 år.
18 prover (8 procent) utföll positivt i screening och verifikation. Sjutton av dessa
innehöll cannabis, en av dessa även MDMA och MDA och en innehöll enbart amfetamin. Tre positiva prover var lämnade av kvinnor och 15 av män. Bland männen
hade alltså 13 procent illegal narkotika i kroppen. Omkring 50 procent uppgav droganvändning före festivalen. Jämfört med andra undersökningar om narkotikabruk
bland unga människor är detta en avsevärt högre andel (Käll et al., 2001) (Hvitfeldt
& Nyström, 2009).
Vid besök på Hultsfredsfestivalen och Roskildefestivalen 2003 intervjuade
Bossius och Sjö (2004) 148 personer i 20-årsåldern, 93 män och 55 kvinnor, om
deras narkotikaerfarenhet bland annat. Av männen uppgav 64 procent att de använt
droger, motsvarande uppgifter bland kvinnorna var 49 procent. Cannabis var den
klart vanligaste drogen, 90 procent av droganvändarna, medan drygt 10 procent
hade testat amfetamin vilket var den näst vanligaste drogen (Bossius & Sjö, 2004).
Separata uppgifter från Hultsfredsfestivalen presenteras inte.
Sammanfattningsvis var andelen narkotikaanvändare avsevärt större bland festivalbesökare än bland befolkningen i övrigt (Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning [CAN], 2008; Hvitfeldt & Nyström, 2009).
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Metod

En  enkätundersökning genomfördes  sommaren 2007 vid två större musikfestivaler i Sverige. De båda festivalerna hade tillsammans cirka 47 000 besökare. Samma metod användes för att samla in data som i undersökningen under
Hultsfredsfestivalen. Enkäten delades alltså ut till besökare som på morgonen väntade i toalettkön. De besökare som tackade ja till att delta fick ersättning i form av
en flaska vatten och en färsk frukt. Deltagare lämnade enkäten i en låda i avidentifierad form. Mottagandet bland dem som tillfrågades om att vara med i undersökningen var övervägande positivt.
1 279 festivalbesökare tillfrågades om att delta i studien, 1 072 besvarade enkäten
fullständigt och 94 avböjde helt. Utöver detta förekom en del ofullständigt ifyllda
enkäter. Enkätformulären bestod av 13 frågor om egen användning av alkohol,
tobak, narkotika och läkemedel.
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Resultat

Allmänt om de svarande
Av dem som tillfrågades valde totalt 1 072 personer att delta i undersökningen.
Medelåldern var 22 år men åldern varierade mellan 15 och 59 år. För att fånga den
typiska festivalbesökaren har vi bara tagit med dem i åldrarna 15–29 i analyserna,
vilket var knappt 90 procent av individerna (se figur 1 för åldersfördelning)).
Åldersfördelning
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Figur 1. Åldersfördelning bland dem som besvarat enkäten.

Efter åldersbegränsningen kvarstod 939 individer varav en majoritet (65 procent)
var kvinnor.
Den största gruppen av respondenterna var studenter, 47 procent av männen och
60 procent av kvinnorna. Den näst vanligaste sysselsättningen var förvärvsarbete
(33 procent av männen och 27 procent av kvinnorna). Av männen uppgav 2,4 procent att de både arbetade och studerade och motsvarande andel bland kvinnorna var
4 procent. Cirka 11 procent av männen och 5 procent av kvinnorna var arbetslösa.

Rökning
En relativt stor andel uppgav att de rökte dagligen, 28 procent av männen och 25
procent av kvinnorna. Ytterligare 34 procent av männen och 32 procent av kvinnorna uppgav att de rökte då och då.
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Figur 2. Rökvanor (procent) bland dem besvarat enkäten.

Alkoholkonsumtion
I enkäten ingick en fråga om hur ofta de drack mycket alkohol. Intensivkonsumtion
definierades som sex glas eller fler vid ett och samma tillfälle. Av männen uppgav
71 procent att de drack sådana mängder en gång per månad eller oftare och motsvarande andel bland kvinnorna var 57 procent. Det vanligaste var att detta skedde
cirka en gång per månad men 31 procent av männen och 16 procent av kvinnorna
uppgav att det hände varje vecka och 2 procent respektive 0,7 procent dagligen eller
nästan varje dag.
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Figur 3. Frekvens för intensivkonsumtion av alkohol bland dem som besvarat enkäten.
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Narkotika
Av dem som svarade på enkäten uppgav 31 procent av männen och 43 procent av
kvinnorna att de aldrig hade använt någon form av narkotika eller receptbelagda
smärtstillande, lugnande eller sömngivande läkemedel utan läkares inrådan. Bland
männen uppgav 18 procent att de använt narkotika för mer än ett år sedan och inte
sedan dess, 17 procent uppgav att de använt senaste året men inte de senaste 30
dagarna och 26 procent hade använt narkotika den senaste månaden. Motsvarande
uppgifter för kvinnorna var 15 procent (mer än ett år sedan), 18 procent (senaste
året men inte senaste månaden) och 16 procent (senaste månaden).
Användningen av receptbelagda smärtstillande, lugnande eller sömngivande
läkemedel utan läkares inrådan var vanligare bland kvinnorna än bland männen.
Totalt 8 procent av kvinnorna och 4 procent av männen uppgav att detta hade hänt
någon gång. Av kvinnorna svarade dessutom 2 procent att det hänt den senaste
månaden.
Tabell 1. Andelen (procent) som använt narkotika och receptbelagda smärtstillande,
lugnande eller sömngivande läkemedel utan läkares inrådan.
Grupper
Icke-användare

Män

Kvinnor
34

43

För mer än ett år sedan

18

15

Inom det senaste året men
inte den senaste månaden

17

18

Inom den senaste månaden

27

16

Någon gång

61

50

Narkotika

Receptbelagda läkemedel utan läkares ordination
För mer än ett år sedan

---

3

Inom det senaste året men
inte den senaste månaden

---

3

Inom den senaste månaden

---

2

4

8

Någon gång
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Figur 4. Användning (procent) av olika typer av narkotika.

Den allra vanligaste typen av narkotika var cannabis (hasch eller marijuana) som 59
procent av männen och 49 procent av kvinnorna uppgav att de hade använt. Den
näst vanligaste drogen var för männen amfetamin (21 procent), därefter ecstasy
(19 procent), hallucinogener (17 procent) och kokain (16 procent). För kvinnorna
var också amfetaminet näst vanligast (8 procent) och därefter ecstasy (7 procent).
Hallucinogener och kokain var lika vanligt bland kvinnorna, 6 procent uppgav att
de hade använt respektive drog. Den minst vanliga typen av narkotika var för båda
könen heroin, som 4 procent av männen och 1 procent av kvinnorna uppgav att de
hade använt.

Riskabel alkoholkonsumtion
Andelen som hade en riskabel alkoholkonsumtion i form av berusningsdrickande
var betydligt högre bland dem som hade använt narkotika. Detta var särskilt tydligt
bland männen, oavsett när i tiden man använt narkotika. En mycket stor andel av
festivalbesökarna drack minst sex glas alkohol vid samma tillfälle, vilket här definieras som berusningsdrickande, minst en gång i månaden (65 procent av männen
och 70 procent av kvinnorna). Med ett glas menas ett litet glas vin (12 cl), en flaska
starköl (33 cl) eller 3–4 cl starksprit. Bland männen uppgav 31 procent att man
intensivkonsumerade alkohol varje vecka, motsvarande andel för kvinnorna var
16 procent. Andelen bland intensivkonsumenterna som använt narkotika låg på 90
procent.
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Figur 5. Andelen män i olika narkotikakonsumtionsgrupper som dricker mer än sex glas vid ett
tillfälle minst en gång per månad.
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Figur 6. Andelen kvinnor i olikamånaden
narkotikakonsumtionsgrupper som dricker mer än sex glas vid
ett tillfälle minst en gång per månad.
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Dagligrökare
Mönstret var likartat för dem som rökte dagligen och dem som intensivkonsumerade alkohol, men inte lika uttalat. Andelen dagligrökare var större i alla grupper
som hade använt narkotika, för både kvinnor och män.
Män
100

Ja
Nej

Procent

80
60
40
20
0

För mer än ett
år sedan

Inom det
senaste året
men ej den
senaste
månaden

Inom den
senaste
månaden

Ickeanvändare

Typ av användare (narkotika)
Figur 7. Andelen män i olika narkotikakonsumtionsgrupper som är dagligrökare.
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Figur 8. Andelen kvinnor i olika narkotikakonsumtionsgrupper som är dagligrökare.
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Debutålder och injicering av narkotika
Medelåldern för den tidpunkt då man använt narkotika för första gången var 16 år,
samma för båda könen. Bland männen var den lägsta åldern 8 år och bland kvinnorna 9 år.
Av dem som uppgav att de använt narkotika någon gång i livet hade 5,7 procent
av männen och cirka 1 procent av kvinnorna någon gång injicerat narkotika.

Om du någon gång använt narkotika, hur gammal var du första gången?
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Figur 9. Debutålder för narkotikaanvändning.
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Diskussion

Tobaks- och alkoholvanor
De festivalbesökare som besvarat enkäten var unga (figur 1). Så var också fallet i de
två tidigare undersökningarna (Bossius & Sjö, 2004; Käll et al., 2001). Dessa festivalbesökare har uppenbarligen i allmänhet mer avancerade tobaks-, alkohol- och
narkotikavanor, och ibland betydligt mer avancerade vanor än andra unga människor. Betydligt större andel (figur 2) rökte än vad som är fallet i den allmänna befolkningen. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning av levnadsförhållanden
(ULF) rökte 10 procent av männen och 13 procent av kvinnorna i åldern 16–24 år
2006, medan andelen i åldern 25–44 år var 3 procentenheter högre (Statistiska centralbyrån [SCB], 2009). I en kartläggning av studenters narkotikavanor som Statens
folkhälsoinstitut genomförde under 2008 och 2009 uppgav färre än 10 procent av
dem som använt narkotika att de rökte dagligen, en betydligt lägre andel än bland
festivalbesökarna (bilaga 2). Sambandet mellan narkotikaerfarenhet, intensivkonsumtion och rökning är starkt redan vid 15 års ålder (Hvitfeldt & Nyström, 2009),
och även bland studenter på universitet och högskolor (bilaga 2).
Andelen som brukade dricka sig berusade var hög bland alla festivaldeltagare och
betydligt högre bland dem som hade använt narkotika, med omkring 80 procent för
både män och kvinnor bland dem som använt narkotika den senaste månaden. Det
är höga siffror. I kartläggningen av studenters narkotikavanor uppgav 38 procent
sådan intensivkonsumtion, medan andelen bland olika grupper av narkotikaanvändare varierade mellan 42 procent (använt narkotika någon gång) och 75–80
procent (använt narkotika senaste året). Bland dem som inte använt narkotika var
andelen omkring 50 procent respektive 45 procent, vilket är ungefär samma nivå
som för elever i årskurs 2 på gymnasiet (53 procent av männen och 44 procent av
kvinnorna) (Hvitfeldt & Nyström, 2009).

Narkotikabruk
En betydligt större andel av ungdomarna i denna undersökning har använt narkotika än andra unga människor (tabell 1). Hela 61 procent av männen och 50 procent
av kvinnorna hade någon gång använt narkotika. I Prevalensprojektets studentundersökning hade 35 procent (männen) respektive 33 procent (kvinnorna) använt
narkotika (bilaga 2). I befolkningsunderökningen som Statens folkhälsoinstitut
gjorde under 2008 och 2009 var andelen 20 procent respektive 18 procent i åldern
15–24 år och 37 procent respektive 26 procent i åldern 25–34 år (bilaga 1). Vid
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undersökningar i samband med musikfestivalerna i Hultsfred och Roskilde uppgav
omkring 50 till 65 procent att de använt narkotika, alltså ungefär lika stor andel
som i denna undersökning. Enligt Statens folkhälsoinstituts nationella folkhälsoenkät 2007 uppgav 22 procent av männen och 16 procent av kvinnorna i åldern
16–29 år att de hade använt cannabis (Statens folkhälsoinstitut, 2009). I krogundersökningen som Statens folkhälsoinstitut gjorde under 2007 och 2008 uppgav 31
procent av männen och 18 procent av kvinnorna att de hade använt illegal narkotika (bilaga 4).
I festivalstudien hade vidare 26 procent av männen och 15 procent av kvinnorna
använt narkotika under de senaste 30 dagarna. Motsvarande siffror i studentundersökningen var 5,5 procent respektive 1,2 procent, alltså betydligt lägre siffror
(bilaga 2). Bland skolelever som gick årskurs 2 i gymnasiet 2008 hade 4 respektive
2 procent (Hvitfeldt & Nyström, 2009) använt illegal narkotika under de senaste
30 dagarna, medan andelen var mindre än 4 procent i den allmänna befolkningen
(bilaga 1).
Användningen av receptbelagda smärtstillande, lugnande eller sömngivande
läkemedel utan läkares ordination låg ungefär på samma nivå i vår undersökning
som i studentundersökningen och bland jämnåriga i befolkningsundersökningen
(bilaga 2, bilaga 1).
Cannabis var den vanligaste drogen liksom i andra undersökningar av festivaldeltagare, i kartläggningarna av narkotikavanor bland studenter och i den allmänna
befolkningen (bilaga 2, bilaga 1). Men andelen som använt cannabis, (41 procent
bland männen och 51 procent bland kvinnorna) var klart högre än i studentundersökningen. Där hade 6 procent av kvinnorna och en lägre andel bland männen
använt amfetamin, kokain och ecstasy. I festivalundersökningen hade 16–21 procent av männen använt dessa droger eller hallucinogener, medan andelen var ungefär hälften bland kvinnorna. I krogundersökningen var det också en högre andel än
i studentundersökningen som använt andra droger än cannabis (bilaga 4).
Den genomsnittliga debutåldern för narkotika var omkring 17 år för båda könen,
och den vanligaste åldern 16 respektive 17 år. Bland elever i årskurs 2 på gymnasiet har debutåldern mellan 2004 och 2008 förskjutits uppåt i åldrarna. Medan
omkring 90 procent debuterat vid 16 års ålder eller tidigare 2004, var motsvarande
andel mindre än 60 procent 2008 (Hvitfeldt & Nyström, 2009). Härvidlag finns
inga säkra skillnader.
Omkring 6 procent av männen och 1 procent av kvinnorna som använt narkotika hade någon gång injicerat. Motsvarande uppgifter saknas från krogundersökningen (bilaga 4). I befolkningsundersökningen hade 3,3 procent av männen och
18,7 procent av kvinnorna injicerat bland dem som använt illegal narkotika under
de senaste 30 dagarna, medan andelen låg under 2 procent för dem som använt
narkotika längre tillbaka i tiden (bilaga 1). Alltså var andelen bland män högre i
festivalundersökningen. En viktig skillnad är att kartläggningen i befolkningen hade
ett slumpvis urval i åldern 15–64 år.
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Denna studie av festivalbesökare kompletterar den bild av narkotikavanorna som
övriga studier i Prevalensprojektet ger. Med tanke på att studien är liten och på
att urvalet av respondenter inte var helt slumpmässigt bör man vara försiktig med
att generalisera resultaten. Våra resultat visar dock att en betydligt högre andel av
deltagarna på dessa festivaler hade använt eller använde narkotika än deltagarna
i andra studier. Frågan är om detta beror på att festivaler attraherar personer med
narkotikaerfarenhet, eller om metoden för festivalundersökningen främjar större
deltagande och större uppriktighet bland de svarande. Sannolikt rör det sig om
en kombination. Med tanke på att en mycket stor andel av alla ungdomar åker
på musikfestivaler förefaller det osannolikt att dessa som grupp skulle ha ett narkotikabruk som radikalt skiljer sig från andra ungdomars, även om detta inte kan
uteslutas. Men metoden spelar sannolikt en viktig roll. Det är alltså möjligt att ett
antal personer som inte vill medverka i andra enkätundersökningar om narkotika är
beredda att besvara dessa frågor när de ställs under mer trivsamma och personliga
– men ändå anonyma – former på en festival, och där det också utgår ersättning i
form av vatten och frukt. Även om det inte går att skapa full klarhet i dessa frågor
talar resultaten sammantaget för att stora grupper ungdomar har en högre narkotikakonsumtion än vad traditionella enkätundersökningar visar.

244

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

Referenser

Bossius, T., & Sjö, F. (2004). Musikfestivaler och droger (Rapport nr. 4). Stockholm: Mobilisering mot narkotika.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). (2008). Drogutvecklingen
i Sverige 2008 (Rapport nr. 113). Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
Hvitfeldt, T., & Nyström, S. (2009). Skolelevers drogvanor 2008 (Rapport nr. 114). Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
Käll, K., Ahlner, J., Karlsson, L., & Kindstrand, E. (2001). Droger på Hultsfredsfestivalen.
Konferensbidrag presenterat vid Läkaresällskapets Riksstämma 2001, Stockholm.
Statens folkhälsoinstitut. (2009). Nationella folkhälsoenkäten 2008 – Regionala och
nationella resultat. Användning av läkemedel de senaste 3 månaderna. Hämtad 20
maj 2010, från http://www.fhi.se/Documents/Statistik-uppfoljning/Folkhalsoenkaten/
Resultat-2008/Lakemedelsanvandning.pdf
Statistiska centralbyrån. (2009). Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF). Hämtad
1 december 2009, från http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____48675.aspx

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

245

BILAGA 3, NARKOTIKAVANOR BLAND FESTIVALBESÖKARE

201

APPENDIX 3:

Appendix. Enkätformulär
Enkätformulär

STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT

246

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

BILAGA 3, NARKOTIKAVANOR BLAND FESTIVALBESÖKARE

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

202

247

STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT

BILAGA 4.

Narkotikabruk bland
restaurangpersonal

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

249

Innehåll

251

Sammanfattning

252

Inledning
Tidigare studier

252

254

Material och metod
Urvalet 254
Datainsamling 254

255

Resultat
Allmänt om de svarande

261

Diskussion

263

Referenser

264

Appendix. Enkätformulär

255

Sammanfattning

Denna undersökning är en delstudie i Statens folkhälsoinstituts Prevalensprojekt.
Projektet ska kartlägga narkotikabruket i Sverige och denna delstudie riktar sig till
anställda vid restauranger i Sverige. Syftet har varit att redovisa andelen som använder narkotika fördelat på olika bakgrundsvariabler och användarmönster samt att
analysera sambanden med andra riskbeteenden.
Vi delade ut en enkät under 2007 och 2008 till 572 personer i 11 län som deltog
i utbildning för restauranganställda i Ansvarsfull alkoholservering, varav 485 svarade. En stor andel av de som svarade hade arbetat i branschen mindre än tio år. De
allra flesta var mellan 18 och 34 år gamla och över hälften var kvinnor.
Totalt 31 procent av männen och 18 procent av kvinnorna uppgav att de någon
gång i livet använt narkotika, av männen var det 4 procent som hade gjort det den
senaste månaden och av kvinnorna 1 procent. Den vanligaste typen av narkotika
var cannabis, följt av kokain och ecstasy (lika vanliga). Minst vanligt var amfetamin. Ungefär var tionde narkotikaanvändare uppgav att de tagit mer än ett preparat
vid samma tillfälle. Endast en bråkdel hade någon gång injicerat något preparat.
Det var mycket vanligare bland dem som hade använt narkotika att ofta dricka
mycket alkohol. 2–3 procent av de som använt narkotika hade varit i kontakt med
polisen på grund av detta och 3 procent hade haft kontakt med sjukvården av
samma anledning.

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

251

Inledning

Den  här undersökningen s ka kartlägga narkotikabruket bland restauranganställda. Undersökningen är en delstudie i Prevalensprojektet, som är Statens folkhälsoinstituts kartläggning av narkotikavanorna i Sverige. Projektet har sitt ursprung
i en överenskommelse 2005 mellan Statens folkhälsoinstitut och Mobilisering mot
narkotika, som leddes av regeringens dåvarande narkotikapolitiska samordnare.
Prevalensprojektet kombinerar olika kartläggningsmetoder för att skatta narkotikabruket i Sverige. Dels en större enkätundersökning i den allmänna befolkningen,
där 58 000 personer tillfrågas om narkotikabruk, dels ett antal mindre undersökningar riktade till olika grupper där narkotikabruk bedöms mer vanligt, exempelvis
festivalbesökare, restaurangpersonal och studenter. Vi gör också en undersökning
med respondent-driven sampling (RDS) för att skatta dold tung narkotikaanvändning och en undersökning av personer intagna i kriminalvården. Slutligen gör vi
också en registerbaserad undersökning med utgångspunkt från Socialstyrelsens
patientregister.

Tidigare studier
Användning av narkotika bland personal på krogar och restauranger har kartlagts
i ett fåtal undersökningar i landet.

Narkotikabruk inom yrkesgrupper
Folkhälsoenkätundersökningen i Stockholms län 2002 innehöll frågor om yrke och
rökning av hasch under det senaste året. Det var drygt 31 000 som svarade på enkäten av ett urval på knappt 50 000 i åldern 18–84 år, det ger en svarsfrekvens på 62,5
procent (Stockholms läns landsting, 2003). Undersökningen var inte anonym. I rapporten Alkoholkonsumtion, dryckesmönster och drogbruk hos män och kvinnor i
olika yrkesgrupper i början av 2000-talet fanns också uppgifter om narkotikabruk
bland olika yrkesgrupper från undersökningen 2002 (Nenonen & Romelsjö, 2006).
Totalt uppgav 3 procent av männen och kvinnorna (18–64 år) att de rökt hasch
under det senaste året. Men andelen var 12 procent bland hovmästare, servitörer
och bartendrar, vilket också var den högsta andelen bland alla yrkesgrupper, och
den var 7 procent bland kockar och kokerskor. Bland männen hade 14 procent i
gruppen hovmästare, servitörer och bartendrar och 12 procent i gruppen kockar
använt hasch, medan andelen var 11 procent för kvinnliga hovmästare, servitriser
och bartendrar. Bland män i åldern 18–29 år hade 15 procent använt hasch senaste
året, medan andelen var så hög som 24 procent i denna åldersgrupp bland hovmäs-
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tare, servitörer och bartendrar, liksom bland kockar. Medan 8 procent av kvinnorna
i åldern 18–29 år uppgav att de använt hasch det senaste året var andelen 18 procent
(högst bland yrkesgrupper) för hovmästare, servitriser och bartendrar.

Stockholms restauranger
Under 2001 och 2007/2008 har restauranganställda i Stockholm som gått kurs i
ansvarsfull alkoholservering4 anordnad av projektet Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) ombetts att anonymt svara på en enkät om narkotikasituationen på krogen (Gripenberg, 2002, 2009). De som besvarade enkäten
arbetade vid undersökningstillfället på barer, pubar, nattklubbar, restauranger och
hotellkrogar i centrala Stockholm. Majoriteten av restaurangerna hade öppet till
kl. 01.00 eller senare.
Under 2001 svarade 446 personer på enkäten och under 2007/08 fyllde 677
personer i enkäten. Grupperna är jämförbara förutom att andelen kvinnor var 49
procent 2007/08 men 40 procent 2001.
53 procent av de som svarade 2007/2008 hade använt narkotika någon gång jämfört med 60 procent 2001. Andelarna 2007/2008 var 55 procent bland män och 51
procent bland kvinnor, medan den var cirka 60 procent för både män och kvinnor
2001. Andelen som använt narkotika det senaste året var 19 procent 2007/2008, en
minskning från 27 procent 2001. Slutligen var andelen som använt narkotika den
senaste månaden 5 procent 2007/2008 och 8 procent 2001. År 2007/2008 uppgav
47 procent av de svarande att de hade använt cannabis någon gång medan 22 procent hade använt kokain, 15 procent amfetamin och 13 procent ecstasy.

Andra restaurangundersökningar
I början av 2000-talet erbjöds samtliga restauranger i Göteborg att låta anställda
delta i en anonym enkätundersökning om droger på krogen (Andersson, Johansson,
Magnusson, & Bergman, 2005). Tjugotre restauranger med 316 anställda och ofta
sent öppethållande deltog. 53 procent uppgav att de använt narkotika någon gång.
49 procent hade använt cannabis, 20 procent kokain, 17 procent amfetamin och 11
procent ecstasy. 29 procent hade använt narkotika det senaste året.
Vid en kartläggning av narkotikasituationen på Kalmars krogar svarade 91 restauranganställda på en anonym enkät. Där uppgav 29 procent av männen och 14
procent av kvinnorna att de någon gång använt narkotika, jämfört med 10 procent
av invånarna i Kalmar (Kalmar kommun, 2005). 29 procent av männen och 14
procent av kvinnorna uppgav att de hade blivit erbjudna narkotika på krogen.
Sammanfattningsvis var andelen som använt narkotika betydligt större bland
restaurangpersonal än bland befolkningen i övrigt.
4. Ansvarsfull alkoholservering är en tvådagarsutbildning som ska minska våldet och skadorna i
samband med alkoholkonsumtion och droger och utveckla en restaurangkultur som motverkar servering till underåriga och överservering. Mer information om utbildningen Ansvarsfull
alkoholservering finns på http://www.fhi.se/sv/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggandemetoder/Ansvarsfull-alkoholservering/.
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Material och metod

Enkätundersökningen av restaurangpersonalen genomfördes vid flera utbildningstillfällen i Ansvarsfull alkoholservering under 2007 och 2008, i samarbete med
länsstyrelserna i Sverige. Enkätformulären bestod av 37 frågor om egen användning
av alkohol, tobak, narkotika och läkemedel.

Urvalet
Inbjudan att delta i undersökningen skickades ut till utbildningskoordinatorerna
för Ansvarsfull alkoholservering i 19 län. Elva län valde att delta i undersökningen, dessa var Stockholm, Uppsala, Södermanland, Kronoberg, Gotland, Skåne,
Halland, Värmland, Västmanland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Västra Götaland,
Östergötland och Jönköping. Urvalsramen bestod av individer som bodde i länen
och var anställda (eller skulle påbörja anställning) som personal på restauranger
med serveringstillstånd och som deltog i utbildningen. Därför var urvalet lämplighetsbaserat alltså inte obundet och bara delvis slumpmässigt. Totalt fick 572 personer enkäten utifrån antalet anmälda deltagare till länens utbildningar. Av dessa
svarade 485 (85 procent). Ett visst internt bortfall förekom så totalt ingår svar från
461 personer i analysen.
Under 2008 uppskattades att totalt 112 000 personer var sysselsatta i Sverige
inom restaurangbranschen (källa: hotell- och restaurangfackförbundet).

Datainsamling
Enkäterna delades ut vid utbildningstillfällen under cirka sex månader, från december 2007 till maj 2008, under själva utbildningen men innan något utbildningmoment om narkotika genomförts. Utbildningsledaren delade ut enkäterna till deltagarna som besvarade dem och sedan lämnade tillbaka dem i förseglade kuvert. Alla
data som lämnades var i avidentifierad form.
Inmatningen av data skedde hos Statens folkhälsoinstitut. Ingen kalibrering eller
viktning av resultaten gjordes.
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Resultat

Allmänt om de svarande
461 personer ingick i undersökningen, 204 (44 procent) män och 257 (56 procent)
kvinnor. Majoriteten av de som svarade (68 procent) var mellan 18 och 34 år gamla.
En stor andel hade arbetat i branschen mindre än tio år.
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Figur 1. Personerna som svarat på enkäten fördelade på antal år de varit anställda på krogar
eller restauranger (procent).

Flest arbetade på någon typ av restaurang (29 procent) följt av bar eller nattklubb
(12 procent). Andra vanliga arbetsplatser var hotell eller någon typ av konferenseller kongressanläggning.

Rökning
Ungefär 20 procent av männen och 30 procent av kvinnorna svarade ja på frågan
”Röker du?”, och ytterligare 27 procent av männen respektive 33 procent av kvinnorna av de som svarade nej på denna fråga uppgav att de rökte då och då.

Alkohol
En stor andel av både kvinnorna (49 procent) och männen (38 procent) drack alkohol två till fyra gånger per månad. Ungefär hälften av de kvarvarande uppgav att de
dricker oftare och hälften mer sällan.
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Av männen uppgav 39 procent att de drack sex glas eller mer vid ett och samma tillfälle varje månad eller oftare, motsvarande andel bland kvinnorna var 37 procent.
Av männen uppgav dessutom 12 procent att det hände varje vecka, bland kvinnorna
var motsvarande andel 9 procent. Av både män och kvinnor uppgav 6–7 procent att
de hade minnesluckor minst en gång per månad, medan 5 procent av männen och 3
procent av kvinnorna uppgav att de någon gång behövt ta en återställare.

Narkotika
Totalt 30,8 procent av männen och 18,4 procent av kvinnorna uppgav att de använt
någon typ av narkotika (omfattar här inte narkotikaklassade läkemedel). Bland
männen hade 22,5 procent använt narkotika för mer än ett år sedan, 4,6 procent
under det senaste året och 3,7 procent under den senaste månaden. Motsvarande
andelar för kvinnor var 13,9 procent, 3,4 procent och 1,1 procent.

Läkemedel
En något större andel bland männen (10,6 procent) än bland kvinnorna (10,1 procent) hade använt receptbelagda smärtstillande medel, sömnmedel eller lugnande
medel utan läkares inrådan. Bland kvinnorna uppgav 5,6 procent att de gjort det för
mer än ett år sedan, 1,1 procent det senaste året men inte den senaste månaden och
3,4 procent den senaste månaden. Motsvarande siffror för männen var 6,4 procent,
0,5 procent och 3,7 procent.
Tabell 1. Andelen män och kvinnor som använt narkotika respektive receptbelagda läkemedel
utan läkares ordination.
Grupper

Andel (procent) män

Icke-användare

Andel (procent) kvinnor

58,6

71,5

22,5

13,9

Inom det senaste året men inte
den senaste månaden

4,6

3,4

Inom den senaste månaden

3,7

1,1

Använt narkotika
För mer än ett år sedan

Använt receptbelagt läkemedel utan läkares ordination
För mer än ett år sedan

6,4

5,6

Inom det senaste året men inte
den senaste månaden

0,5

1,1

Inom den senaste månaden

3,7

3,4
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Tabell 2. Andelen män och kvinnor som använt narkotika någon gång i livet fördelat på typ av
narkotika.
Typ av narkotika
Cannabis (hasch, marijuana m.m.)

Andel (procent) män

Andel (procent) kvinnor

29,6

16,7

8,9

3,5

Kokain

15,5

7,1

Opioider (heroin, opium m.m.)

10,1

5,6

Ecstasy

13,8

8,2

Hallucinogener (LSD, ”magic mushrooms” m.m.)

11,1

5,5

Amfetamin

Den allra vanligaste typen av narkotika var cannabis som nästan 30 procent av
de tillfrågade männen och 17 procent av kvinnorna uppgav att de någon gång har
använt. Näst vanligast för männen var kokain (15,5 procent) tätt följt av ecstasy
(13,8 procent), hallucinogener (11,1 procent), opioider (10,1 procent) och amfetamin (8,9 procent). Bland kvinnorna var ecstasy den näst mest använda typen av
narkotika, (8,2 procent), följt av kokain (7,1 procent), opioider (5,6 procent) och
hallucinogener (5,5 procent). För både kvinnorna och männen var amfetamin den
minst använda typen av narkotika.
Det var relativt vanligt att man tar mer än en drog vid samma tillfälle. Omkring
10 procent av de som uppgav att de använt någon narkotisk substans uppgav också
att de tagit fler än en samtidigt. Endast två individer uppgav att de någon gång hade
injicerat något preparat.
Den vanligaste åldern då man hade använt narkotika för första gången var runt
20, men 15–16-årsåldern var också en relativt vanlig tidpunkt.
Det var en större andel av dagligrökarna som uppgav att de använt narkotika,
både bland män och bland kvinnor (men det var få observationer).
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Alkoholkonsumtion och narkotikabruk
Män
100

Hur ofta dricker du alkohol?
Mer sällan än 2 ggr/månad
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Ickeanvändare

Figur 2. Andel restauranganställda som använder alkohol fördelad på användningsfrekvens,
kön samt kategori narkotikabruk.

Det var en mycket större andel av dem som använt narkotika någon gång som uppgav att de drack alkohol två gånger per månad eller oftare än bland dem som inte
använt narkotika. Bland männen uppgav 64 procent av dem som inte använt något
preparat att de drack alkohol ofta, att jämföra med 88 procent av dem som någon
gång använt narkotika. Motsvarande siffra bland dem som använt läkemedel utan
läkares föreskrift var 44 procent (figur 2). Mönstret var ungefär detsamma bland
kvinnorna där 68 procent av icke-användarna, 85 procent av dem som använt narkotika någon gång och 74 procent av dem som använt receptbelagda läkemedel utan
läkares ordination uppgav att de drack alkohol två gånger per månad eller oftare.
Bland de män som använt läkemedel på det sättet någon gång uppgav 44 procent
att de drack alkohol två gånger per månad eller oftare. Motsvarande andel bland
kvinnor var 74 procent.
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Figur 3. Andel krog- och restauranganställda som uppger intensivkonsumtion av alkohol
fördelad på frekvens, kön samt kategori narkotikabruk.

Intensivkonsumtion av alkohol (mätt som 6 glas eller mer vid samma tillfälle) var
också vanligare bland narkotikaanvändare än bland icke-användare (figur 3). Bland
männen svarade 27 procent av ickeanvändarna att de drack så mycket vid samma
tillfälle en gång per månad eller oftare, att jämföra med 69 procent av de män som
någon gång använt narkotika. För kvinnorna var motsvarande siffror 34 procent
och 51 procent.
Bland de män som uppgav att de använt läkemedel utan läkares inrådan intensivkonsumerade endast 13 procent alkohol en gång i månaden eller oftare. Samma
siffra bland kvinnorna var 37 procent.
I enkäten frågade vi också om minnesluckor. Här var det inte någon större skillnad mellan de som använt läkemedel och icke-användarna: runt 30–35 procent av
dessa män och 45 procent av dessa kvinnor uppgav att de någon gång druckit så
mycket att de dagen efter inte mindes vad de gjort eller sagt, att jämföra med 69
procent av männen och 50 procent av kvinnorna som använt narkotika någon gång.
Att ta en så kallad återställare dagen efter var ovanligt bland icke-användarna och
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obefintligt bland dem som använt läkemedel utan läkares inrådan. Men det hade
hänt 15 procent av de män som använt narkotika någon gång och 6 procent av
motsvarande grupp kvinnor.
Cirka 2 procent av de kvinnor som uppgav att de använt narkotika och cirka 3
procent av männen i samma grupp hade någon gång varit i kontakt med polisen
på grund av sin användning. Runt 3 procent av både männen och kvinnorna som
använt narkotika någon gång hade varit i kontakt med sjukvården på grund av
detta.
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Diskussion

Tidigare svenska studier har visat att andelen som använt narkotika är betydligt större bland restaurangpersonal än i befolkningen i övrigt. Jämfört med tidigare undersökningar från Stockholm och Göteborg var andelen narkotikaanvändare klart mindre i vår undersökning. Det gäller för alla grupper (använt narkotika
någon gång, använt senaste året, använt senaste månaden). Detta kan delvis bero
på att narkotikaanvändningen är lägre bland restaurangpersonal som inte arbetar
i landets två största städer, precis som bland befolkningen i stort. Men andelen i
restaurangbranschen som använt narkotika (31 procent av männen och 18 procent
av kvinnorna) låg högre i den allmänna befolkningen. Även andelarna som använt
narkotika det senaste året och de senaste 30 dagarna var högre än i befolkningsundersökningen, där motsvarande siffror var 24 procent respektive 12 procent. Dessa
skillnader kan troligen delvis förklaras av att personerna i befolkningsundersökningen är äldre.
Det mångåriga arbete som utförts av Krogar mot knark och Ansvarsfull alkoholservering på olika håll i landet kan ha haft effekt. En ökad medvetenhet om frågan
kan också ha bidragit till att man inte vill tala om att man har använt narkotika.
De jämförelsevis låga siffrorna i vår undersökning kan alltså bero på en minskning av narkotikabruket bland restauranganställda, på minskad vilja att tala om att
man har använt narkotika eller på att en ny generation restauranganställda i lägre
utsträckning har använt och använder narkotika. Slutligen är det möjligt att en del
av skillnaderna kan förklaras av att undersökningarna använt olika metoder, men
vår metod liknade den i undersökningen bland krogpersonal i Stockholm.
Liksom i undersökningarna från Stockholm och Göteborg var cannabis den
klart vanligaste typen av narkotika följt av kokain för män och ecstasy för kvinnor.
Erfarenheterna av annan illegal narkotika än cannabis var större i denna restaurangundersökning än i befolkningsundersökningen. Medan 15,5 procent av männen
och 7,1 procent av kvinnorna som var restauranganställda hade använt kokain var
motsvarande siffror 3 procent respektive 2,5 procent i den allmänna befolkningen.
För opioider var motsvarande siffror 10,1 procent (män), 5,6 procent (kvinnor)
och 2,3 procent (män), 1,3 procent (kvinnor). För ecstasy låg andelen användare
på 8,2 procent bland kvinnliga restauranganställda jämfört med 1,8 procent bland
kvinnor i den allmänna befolkningen, medan den låg på 12 procent bland manliga restauranganställda, jämfört med 2,2 procent i den allmänna befolkningen. En
betydligt större andel av de restauranganställda hade använt hallucinogener jämfört
med genomsnittet i den allmänna befolkningen. En del av förklaringen kan vara
att dessa typer av narkotika, som ibland kallas tyngre, är ganska lättillgängliga i
krogmiljö. För detta talar uppgifter från andra restaurangundersökningar om att en
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stor andel av den tillfrågade personalen sett narkotikapåverkade gäster på krogen
(Gripenberg, 2002, 2009; Andersson, Johansson, Magnusson & Bergman, 2005;
Sundsvalls Kommun, 2007). Fortsatta insatser i krogmiljö synes fortfarande väl
motiverade.
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Sammanfattning

Den här studien beskriver användningen av alkohol och narkotika och även andra

psykosociala problem hos klienter inom kriminalvården som sökt sig till en behandlingsavdelning och blivit intervjuade med ASI-metoden. Metoden är speciellt anpassad för att kartlägga sociala problem hos missbrukare. De flesta av deltagarna i
studien hade låg utbildning och ett okvalificerat yrke vilket ofta är förknippat med
låg social status. Resultatet visade att två tredjedelar av de intervjuade klienterna
hade använt narkotika och nästan hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna
drack alkohol regelbundet.
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Inledning

Den här undersökningen  är

ett försök att kartlägga narkotikabruket bland personer inskrivna på behandlingsavdelningar inom kriminalvården. Undersökningen
är en delstudie i Prevalensprojektet, som är Statens folkhälsoinstituts kartläggning
av narkotikabruk i Sverige. Projektet har sitt ursprung i en överenskommelse 2005
mellan Statens folkhälsoinstitut och Mobilisering mot narkotika, som leddes av
regeringens dåvarande narkotikapolitiska samordnare.
Prevalensprojektet kombinerar olika kartläggningsmetoder för att bedöma hur
många det är i Sverige som använder narkotika. Man gör en stor enkätundersökning i den allmänna befolkningen, där 58 000 personer tillfrågas om narkotikabruk,
och mindre undersökningar i olika grupper där man bedömer att narkotikabruk är
vanligare. Här ingår undersökningar av festivalbesökare, restaurangpersonal och
studenter. Man gör också en undersökning med så kallad respondent-driven sampling (RDS) för att uppskatta hur stor den tunga narkotikaanvändningen är och en
undersökning av personer intagna i kriminalvården. Dessutom gör man en registerbaserad undersökning för att skatta det dolda narkotikabruket.
Kriminalpolitiken ska förebygga brott och göra samhället tryggt. En av aktörerna
inom kriminalpolitiken är kriminalvården vars huvuduppgifter är att verkställa
straffpåföljder, att övervaka villkorligt frigivna, verkställa föreskrifter om samhällstjänst samt att utföra personutredningar i brottmål. Enligt Krantz & Elmby (2007)
ska kriminalvården i sitt arbete ha en human människosyn och förebygga brott. Att
använda narkotika är ett brott och behovet att finansiera narkotikaanvändning kan
leda till olika brott, bland annat försäljning av narkotika. Det är därför angeläget
att kartlägga narkotikaanvändningen inom kriminalvården.
Man har uppskattat antalet narkotikaanvändare 2006 inom kriminalvårdens
anstalter, på häkten och inom frivården till mellan 9 000 och 10 000 (Krantz &
Elmby, 2007). Under våren 1999 påbörjades ett projekt för att kartlägga situationen för narkotikaanvändarna med intervjumetoden ASI (Addiction Severity Index,
se nedan). Detta ledde fram till att Kriminalvården föreslog en handlingsplan som
innehöll åtgärder för att identifiera missbrukare och motivera dem att sluta missbruket, ge dem behandling och kompetensutveckling. Konkret innebar handlingsplanen att motivera missbrukare till drogavvänjning och erbjuda adekvat vård. År
2002 fick Kriminalvården regeringens uppdrag att under tre år genomföra denna
handlingsplan och för detta avsattes 100 miljoner kronor. Arbetet med att bekämpa
narkotikaanvändandet bland klienterna genomfördes företrädesvis på anstalter och
häkten. Man började även bygga upp en databas med beskrivningar av ASI-utredda
klienter, det arbetet fortsatte även efter 2004. Under 2006 började handlingsplanen
att även gälla frivården.
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År 2006 togs 10 428 klienter in på anstalt medan 12 982 klienter påbörjade villkorligt straff (Krantz & Elmby, 2007). Andelen narkotikaanvändare bland de intagna
på Kriminalvårdens anstalter uppskattades till 61 procent 2006 och bland de övervakade inom frivården bedömdes 29 procent missbruka narkotika. Hur många av
dessa som uppfyllde kriterierna för tungt narkotikamissbruk (intravenöst missbruk
eller dagligt missbruk) framgår inte. Under 2007 togs 9 829 personer in på anstalt
medan medelbeläggningen på anstalterna var 4 676. (E. Ekstrand, chef för statistikavdelningen på Kriminalvården, personlig kommunikation, oktober 2009). Enligt
Krantz & Elmby (2007) var amfetamin huvudproblemet hos klienterna medan cannabis är det narkotiska preparat som störst andel har använt.
Håkansson (2009) har gjort en beskrivning av de ASI-utredda fram till och med
augusti 2006. Eftersom några har tagits in på anstalt två gånger under perioden
2001–2006 består data av 7 493 ASI-intervjuer från 7 085 individer. Håkansson
rapporterar att fram till och med 2006 bestod databasen av en större andel fängelseklienter än frivårdsklienter och av en större andel dömda för narkotikabrott och
tillgreppsbrott än andra brott. Kvinnor var dessutom överrepresenterade i databasen. Håkansson visade att självmordsförsök och överdosering är vanligt hos narkotikaanvändare i kriminalvården, och speciellt opiatmissbrukare överdoserar ofta
(Håkansson, 2009).

Syfte
Studien har en explorativ ansats och syftet är att beskriva de ASI-utredda som blev
intagna 2007 med avseende på bakgrundsvariabler, fysiska problem, alkoholkonsumtion, narkotikaanvändning, rökning och vårdkonsumtion.

Metod
Addiction Severity Index (ASI) är en strukturerad intervjumetod för vilken det finns
en svensk manual (Andréasson et al., 2003) och en användarhandbok (Nyström,
Sallmén, & Öberg, 2005). ASI omfattar sju delområden som har betydelse när
man ska beskriva dem som använder alkohol och narkotika. Förutom frågor om
alkohol och narkotika finns frågor om arbete och försörjning, familj och umgänge,
brott och kriminalitet, psykiatriska symtom samt fysisk och psykisk hälsa. Man
frågar om personen har upplevt problemen dels någon gång i livet, dels senaste 30
dagarna. Rekommendationen är att intervjuaren ska fråga om problem de senaste
30 dagarna innan hon eller han frågar om problem någon gång i livet.
Frågorna om alkoholkonsumtion gäller regelbunden alkoholkonsumtion tre
gånger per vecka eller mer och med berusningsdrickande menar man drickande tills
klienten känner sig påverkad. Frågorna belyser ett brett spektrum av livssituationer
och ger en god uppfattning om den intervjuades situation och hjälpbehov som man
kan använda vid behandlingsplanering.
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Kvaliteten på ASI-data varierar. Interbedömar-reliabiliteten har rapporterats vara
låg för områdena arbete och försörjning, droganvändning, familj och sociala relationer och psykiatriska problem. Stabiliteten har varierat i olika studier från mycket
hög till låg. Sambandet mellan frågorna har varit högt bara för medicinska och
psykiatriska problem och alkoholmissbruk. Dessutom har kriterievaliditeten visats
vara låg (Mäkelä, 2004). Trots att ASI har vissa begränsningar när det gäller att
bestämma problem hos personer med mentala störningar så är metoden ändå en av
de bästa som finns (Zanis et.al., 1997).
Man har utvecklat en ASI-version för användning inom kriminalvården, ASI-X,
som passar både manliga och kvinnliga klienter, men några studier av datakvaliteten finns inte för denna version. Kriminalvården använder dessutom en ”ASIgrundintervju” (se appendix) och ”ASI-uppföljningsintervju” som inte helt överensstämmer med övriga ASI-formulär.
ASI innehåller en bedömarskattning för varje frågeområde där bedömaren ska
skatta klientens problem och behov av hjälp.

Deltagare
Denna rapport bygger på data som kriminalvården samlat in för att kunna beskriva
de klienter som intervjuats med ASI. Det är inte ett slumpmässigt urval utan de svarande är utvalda enligt ett system som vi redovisar i appendix. De ska vara inskrivna
på en behandlingsavdelning och där ha använt alkohol eller narkotika enligt egen
uppgift. Därmed ska de även vara motiverade att sluta med alkohol eller narkotika.
De som intervjuas med ASI ska dessutom tala och förstå svenska språket. Ungefär
5–6 procent av de som erbjudits en ASI-intervju ville inte delta. Det betyder att de
som intervjuades med ASI under perioden 2001–2006 bör vara ett representativt
urval av dem som erbjuds en intervju (Håkansson, 2009).
Respondenterna (tabell 1) bestod av 1 823 män med medelåldern 32,2 år och
250 kvinnor med medelåldern 35,6 år. De var alla intagna under 2007 och utgjorde
ett selekterat urval från populationen som intogs i kriminalvården detta år. Knappt
hälften av männen och drygt hälften av kvinnorna uppgav att de hade eget boende
medan en betydligt större andel av männen än kvinnorna bodde hos föräldrar,
bekanta eller var inneboende. En något större andel kvinnor än män rapporterade
att de var bostadslösa.
Omkring tre fjärdedelar av både männen och kvinnorna var födda i Sverige vilket
kan förklaras med att goda kunskaper i svenska krävs för att genomföra intervjun.
Det vanligaste svaret bland båda könen om utbildningsbakgrund var att man inte
hade avslutat grundskolan. Bara drygt 1 procent av de intervjuade 2007 hade en
akademisk bakgrund. En majoritet av de intervjuade männen och kvinnorna uppgav som yrke antingen inte facklärd eller facklärd arbetare medan tjänstemännen på
alla nivåer bara utgjorde några få procentenheter. Det visade sig också att ungefär
en av tre män hade jobbat heltid de senaste åren medan en lika stor andel hade varit
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arbetslösa. Bland kvinnorna rapporterade en mindre andel att de var heltidsanställda och en högre andel att de var arbetslösa jämfört med bland männen.
Tabell 1. Beskrivning av deltagarna, med procentandelar och standarddeviation (SD).
Män (n=1 823)

Kvinnor (n=250)

32,2 SD=10,7

35,6 SD=11,2

47 %

56 %

22,5 %

11,2 %

8,2 %

11,2 %

Annat boende

22,3 %

22,6 %

Född i Sverige

71 %

82,4 %

Född i övriga Norden

3,7 %

6,0 %

Född i övriga Europa

4,6 %

4,4 %

Född i övriga världen

20,7 %

7,2 %

Ej avslutad grundskola

42,2 %

39,2 %

Högst grundskola

11,2 %

15,2 %

Högst gymnasium

17,9 %

14,4 %

1,3 %

1,2 %

Ej facklärd arbetare

38,1 %

49,6 %

Facklärd arbetare

19,1 %

8,0 %

Lägre tjänsteman

2,1 %

2,0 %

Tjänsteman på mellannivå

1,8 %

1,2 %

Högre tjänsteman

0,3 %

1,2 %

Företagare

1,0 %

2,0 %

Medelålder
Eget boende
Bor hos föräldrar,
släkt inneboende
Bostadslös

Högst högskola

Tillvägagångssätt
De intagna söktes upp av en person från kriminalvården, som utbildats i hur man
använder ASI, och de klienter som uppfyllde urvalskriterierna erbjöds en ASIintervju. Data från alla intervjuerna sparades i en SAS-fil, och ligger till grund för
beskrivningen här. Andelen narkotikaanvändare delades upp på klienter som svarat
att de använt drogen senaste 30 dagarna respektive någon gång i livet.
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Resultat

klienternas användning av alkohol och narkotika. Amfetamin, cannabis och alkohol är de droger som klienterna använt under längst tid i livet och
bland män även flest dagar under senaste månaden. Kvinnorna rapporterade att de
använt dämpande läkemedel (bensodiazepiner) under 3–4 dagar den senaste månaden innan intervjuerna gjordes.

Tabell 2 visar

Tabell 2. Användning av alkohol och olika narkotiska preparat genomsnittligt (inom parentes
anges standarddeviationen) antal år i livet och antal dagar senaste månaden för män och kvinnor.
ANTAL ÅR I
LIVET
             

Män   

ANTAL DAGAR 
SENASTE MÅNADEN
Kvinnor

Män   

Kvinnor

Alkoholkonsumtion

4,8 (8,5)

3,1 (6,6)

4,1 (8,8)

1,9 (6,1)

Berusningskonsumtion

4,0 (7,5)

3,0 (6,2)

3,0 (7,4)

1,3 (4,7)

Heroin

1,2 (3,8)

1,2 (3,3)

1,6 (6,2)

1,8 (6,7)

Metadon

0,1 (1,0)

0,2 (1,2)

0,3 (2,4)

0,7 (4,2)

Andra opiater

0,9 (3,2)

0,9 (3,5)

1,4 (5,5)

1,2 (5,4)

Dämpande läkemedel

1,9 (4,7)

2,5 (6,0)

3,5 (8,6)

3,3 (8,8)

Kokain

0,7 (2,5)

0,4 (2,1)

1,0 (4,4)

0,1 (1,0)

Amfetamin

5,0 (8,2)

6,9 (9,6)

6,5 (11,4)

8,2 (12,2)

Cannabis

5,0 (7,9)

3,1 (6,9)

5,2 (10,2)

1,8 (6,0)

Hallucinogener

0,4 (1,6)

0,3 (1,9)

0,1 (1,3)

0,0 (0,1)

Annat

0,3 (1,5)

0,1 (0,7)

0,5 (3,5)

0,7 (4,1)

Blandmissbruk

3,7 (7,0)

3,5 (7,1)

5,0 (10,1)

4,9 (10,5)

Tabell 3 visar att amfetamin, cannabis och alkohol är vanligast både bland män och
kvinnor följt av dämpande preparat. Två tredjedelar av de ASI-intervjuade rapporterade att de använt droger och över hälften uppgav att de använt droger senaste
30 dagarna.
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Tabell 3. Andelar (procent) bland de ASI-intervjuade som använt olika preparat.

             

NÅGON GÅNG I LIVET

SENASTE 30 DAGARNA

Män   

Män   

Kvinnor

Kvinnor

Alkoholkonsumtion

45,4

35,2

30,7

16,4

Berusningskonsumtion

43,4

38,2

26,3

14,0

Heroin

18,7

19,2

8,4

9,2

4,4

6,4

2,2

3,2

Andra opiater

15,2

13,6

8,7

6,4

Dämpande läkemedel

29,0

28,0

21,4

20,0

Kokain

17,6

9,2

9,3

3,2

Amfetamin

48,8

56,8

34,2

41,6

Cannabis

47,8

31,6

30,6

14,4

Hallucinogener

10,5

6,8

2,2

0,8

Annat

10,1

6,0

3,3

4,4

Blandmissbruk

39,0

33,6

28,0

25,2

Använt någon drog

66,4

67,6

55,5

49,6

Metadon

Kvinnor rapporterade i större utsträckning än män att deras livsföring påverkades
av kroppsliga problem. Männen rapporterade i genomsnitt 7,6 dagar med fysiska
problem de senaste 30 dagarna och kvinnorna 9,0.
Över hälften av de intervjuade kvinnorna och drygt 40 procent av männen svarade att de någon gång injicerat narkotika. Omkring tre fjärdedelar av både män
och kvinnor svarade att de använder tobak dagligen. Det var 74,7 procent av männen och 75,2 procent av kvinnorna som uppgav att de röker eller snusar varje dag.
Ungefär en fjärdedel svarade att de fått minst en avgiftning inom slutenvård medan
en något mindre andel fått avgiftning inom öppenvård. Mellan 15 och 20 procent
av de intervjuade männen och kvinnorna hade fått behandling för sitt missbruk
inom somatisk eller psykiatrisk vård. Båda könen uppgav att de i genomsnitt hade
fyra nära vänner som de kan lita på. Begreppet nära vän är inte närmare definierat i
ASI. Drygt en sjättedel av männen hade varit oroliga varje dag den senaste månaden
medan över en fjärdedel av kvinnorna svarade att de varit oroliga lika ofta.
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Diskussion

Syftet med denna  studie var att beskriva de intagnas bakgrund och deras användning av alkohol och narkotika utifrån kriminalvårdens intervjuer med ASI under
2007. Vi valde det året för att kunna jämföra med andra studier som också genomfördes 2007. Resultatet från denna studie bekräftar att cannabis och amfetamin är
vanligast och att även dämpande medel, till exempel bensodiazepiner, är vanliga.
Detta speglar samhället i övrigt där cannabis anges som den överlägset vanligaste
drogen bland både män och kvinnor (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). Att ungefär
hälften av personerna injicerat narkotika tyder på att missbruket är avancerat, och
att en femtedel av dem vårdats för sina narkotikaproblem tyder på att klienterna har
problem med sitt narkotikabruk.
Studien visar att ungefär två tredjedelar av de som vårdas på behandlingsavdelning och intervjuats med ASI använt narkotika av något slag.
Ungefär 75 procent av klienterna svarade att de använder tobak varje dag, jämfört med data från den allmänna befolkningen där andelen för män var 29 procent
och kvinnor 19 procent 2007 (Statens folkhälsoinstitut, 2009b). Att rökning var
mycket vanligare bland de ASI-intervjuade kan bland annat bero på att tobaksrökning och regelbunden rökning inte sällan föregår eller sker tillsammans med narkotika- och alkoholmissbruk.
I befolkningen hade en större andel män och kvinnor besvär av ångest och oro
enligt folkhälsoenkäten än vad de ASI-intervjuade hade. Men frågorna är inte helt
lika vilket kan påverka resultatet. De ASI-intervjuade visade sig ha lika många vänner genomsnittligt som befolkningen i allmänhet (Statens folkhälsoinstitut, 2009b).
Av de ASI-intervjuade var 29 procent födda utomlands vilket kan jämföras
med 13 procent av de intagna på anstalt, häkte eller frivård 2007 (F. Schlyter,
Kriminalvården, personlig kommunikation 10 september 2009). Det var alltså en
högre andel utlandsfödda bland ASI-intervjuade än bland alla intagna på anstalt.
Håkansson (2009) visade att bortfallet bland dem som väljs ut till ASI-utredning
är mycket litet så man kan se deltagarna som representativa för dem som är ASIutredda i kriminalvården. Som väntat hade deltagarna i denna studie en låg socioekonomisk status. De flesta var i medelåldern och majoriteten hade eget boende
eller bodde inneboende hos föräldrar eller bekanta.
Att en så stor andel saknade både grundutbildning och yrkesutbildning gör att
man kan anta att de haft narkotikaproblem och sociala problem under längre tid
än de uppgivit i tabell 2. Erfarenheten tyder på att kvinnor i allmänhet brukar rapportera fler kroppsliga problem i enkätundersökningar än vad män gör och även
i denna studie rapporterade kvinnliga intagna fler kroppliga problem än männen
gjorde.
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Den undersökta gruppen är utvald genom att de berörda sökt sig till behandlingsavdelningar. De är därmed inte representativa för alla personer som dömts till
anstaltsvård. Data saknas för att bedöma om de som söker sig till behandlingsavdelningarna har större eller mindre narkotikaproblem än övriga intagna. Studien
kan heller inte besvara frågan om hur stor andel av de intagna i kriminalvården
som använder narkotika eller som har ett tungt narkotikamissbruk. Men den visar
klart att gruppen som helhet utmärks av låg socioekonomisk status, låg utbildning,
okvalificerade arbeten och otryggt boende. Det är dock oklart i vilken utsträckning
narkotikabruket orsakat dessa förhållanden.
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Appendix. Prioritering av målgrupper för ASI

Kriminalvården har under ett antal år använt Addiction Severity Index (ASI) som
ett hjälpmedel för verkställighetsplaneringen. Erfarenheterna av ASI har i huvudsak
varit positiva men det har funnits oklarheter kring prioritering av målgrupper och
det finns därför anledning till ett förtydligat ställningstagande. En stor fördel är att
ASI i allt större utsträckning används inom socialtjänsten, vilket innebär att det är
lättare att i samarbete mellan Kriminalvård och socialtjänst komma fram till lämpligt behandlingsinnehåll, exempelvis när det är aktuellt med kontraktsvård eller
vårdvistelse.
Institutet för metodutveckling vid Socialstyrelsen (IMS) har i samråd med
Kriminalvården uppdaterat ASI-grundintervjun. Den uppdaterade versionen har
testats och bedöms underlätta användningen och förenkla utbildningen. Från och
med 1 juni 2007 har socialtjänsten, Statens institutionsstyrelse, med flera tillgång till
det nya formuläret samt en omarbetad användarmanual. Det är därför bra om även
Kriminalvården inför den nya versionen, vilket också skulle främja samverkan.
Nedan beskrivs målgruppsprioriteringen. Man måste alltid göra en individuell
bedömning av behovet av ASI vilket ibland innebär att det inte blir något för en
klient som ingår i en grupp där man normalt gör en ASI-intervju. En ASI-utredning
kan till exempel redan ha genomförts hos annan huvudman och Kriminalvården
får del av denna information, eller så kan utredningen vara gjord tidigare inom
Kriminalvården. Det kan också finnas lågriskklienter där ASI-behovet inte är uttalat
och Kriminalvården inte har anledning att prioritera insatser mot återfall. En ASIutredning kan å andra sidan behövas även för en klient som inte tillhör en prioriterad målgrupp. I frivård kan man behöva utreda behovet av insatser med hjälp av
ASI för att förebygga återfall hos dem med hög risk, till exempel vid bedömning av
föreskriftsinnehåll.
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Prioriteringarna ska tydliggöras i samband med kommande revideringar av föreskrifterna om planering av kriminalvårdspåföljd (KVFS 2006:16)
Prioritering av målgrupper för ASI			
När?

I  häkte

I anstalt

I frivård

Alltid

• Vid kontraktsvårdsutredning

• På behandlingsanstalt/
avdelning för narkotikamissbrukare
• På ungdomsavdelning och
riktmärkesplatser för unga
upp till 21 år.
• Inför planering av vårdvistelse
• Inför planering av mera
omfattande behandlingsprogram, enligt kravprofil för
respektive program
• För intagna med strafftider
över 6 månader med hög risk
för återfall, relaterat till antal
tidigare domar (exklusive
riksmottagningsutredda, se
nedan)

• Vid kontraktsvårdsutredning
• För unga upp till 21 år vid
pu och 5:9-yttranden där
kriminalvårdspåföljd bedöms
bli aktuell samt för villkorligt
frigivna, där ASI-utredning
saknas
• Inför planering av mera
omfattande behandlingsprogram, enligt kravprofil för
respektive program

När?

I häkte

I anstalt

I frivård

Behöver normalt
inte göras
(med undantag
av de obligatoriska ovan
eller om det
finns individuella
skäl)

• Övriga intagna
i häkte

• Intagna med fängelsestraff
under 6 månader
• Intagna som utretts vid
riksmottagning
• Intagna med följande
huvudbrott:
1. Ekonomisk brottslighet
(skattebrott, bokföringsbrott,
grov trolöshet mot huvudman)
2. Sexualbrott
(andra instrument används)
3. Relationsvåld
(andra instrument används)

• Övriga ST- och VF-klienter
• IÖV-klienter
• Villkorlig dom med
samhällstjänst
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BILAGA 6.

Dolt tungt narkotikabruk i
Malmö studerat med tekniken
respondent-driven sampling
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Sammanfattning

Hur många i Sverige som har ett tungt narkotikabruk utan att vården eller någon
annan myndighet känner till det är en viktig fråga som inte tidigare säkert kunnat
besvaras. Vi använde en teknik som kallas respondent-driven sampling (RDS) och
som innebär att utvalda missbrukare (här så kallade seed) rekryterar andra missbrukare i sitt sociala nätverk till studien. Dessa rekryterade individer rekryterar sedan
nya missbrukare i nästa våg och så vidare i en lång kedja. Efter i regel tre till fyra
vågor kan man gruppera individerna utifrån deras egenskaper och använda statistiska metoder för att beräkna hur många som har egenskapen i hela samhället, i vår
studie helt dolt tungt missbruk.
Studien genomfördes i Malmö under 28 veckor från augusti 2008 till april 2009.
Samtliga nio seed rekryterades från sprutbytesmottagningen, sex män och tre kvinnor, fem med heroinmissbruk och fyra med amfetaminmissbruk. Sammanlagt 57
individer rekryterades under totalt nio vågor. Alla individerna hade haft kontakt
med samhället på grund av sitt missbruk varav 55 procent med både socialtjänst och
sjukvård under det senaste året. Alla rapporterade injektionsmissbruk. Alla utom
en hade haft kontakt med sprutbytesprogrammet det senaste året. Vi fann alltså
inga helt dolda narkomaner. Vi lyckades inte heller rekrytera individer som inte
haft kontakt med sprutbytet med ett undantag och inte heller tidigare injicerande
narkomaner som gått över till andra sätt att ta drogerna.
Slutsatsen är att tunga narkomaner i regel är kända av samhället, men antalet
individer är inte stort i vår studie vilket gör att slutsatserna är mindre säkra.
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Inledning

Statens folkhälsoinstitut är att beräkna användningen av narkotika
i Sverige. Institutet har därför genomfört enkätstudier i den allmänna befolkningen,
och i riskgrupper där högre andel narkotikaanvändare kan förväntas. I dessa grupper ingår exempelvis personal på restauranger, musikfestivalbesökare, häktade personer och den dolda populationen av regelbundna narkotikaanvändare.
I de andra studierna om narkotikabruket har man använt frågeformulär för den
allmänna befolkningen eller för kända riskgrupper men det dolda missbruket går
inte att uppskatta med den metoden. I den här studien använder vi därför i stället
metoden respondent-driven sampling (RDS) som är ny i Sverige.

En uppgift för

Problemområde och teoretiska utgångspunkter
Det är svårt att beräkna antalet människor som använder narkotika, främst beror
det på att narkotikabruket är olagligt och därför i stor utsträckning dolt. Det är
framför allt de som kontinuerligt använder narkotika som är svåra att identifiera.
Tungt missbruk leder ofta till kontakt med sjukvård, socialtjänst eller rättsväsendet, men en grupp lever under socialt relativt välordnade former och undviker ofta
också kontakt med behandlingssystemet. Hur stor denna grupp är vet vi inte.
För att undersöka detta krävs någon form av ”snöbollsmetod”. Idén bakom
denna metod är att identifiera dolda missbrukare med hjälp av kända missbrukare
(seed-populationen) som tillfrågas om de känner några dolda missbrukare och om
dessa skulle kunna inkluderas i studien. Om så är fallet kontaktar man dem, intervjuar dem och frågar dem om de i sin tur känner till andra dolda missbrukare.
Studien pågår tills personerna i undersökningsgruppen har den spridning av missbrukskarakteristika som finns i verkligheten.
Med denna teknik är det möjligt att visa att den dolda gruppen finns och vilka
förhållanden den lever under. Det går däremot inte att avgöra hur stor gruppen är i
förhållande till den icke dolda gruppen.

Respondent-driven sampling
Att uppskatta hur stor gruppen är i förhållande till icke dolda individer är möjligt med en variant av snöbollsmetoden, respondent-driven sampling (RDS), som
Douglas Heckathorn utvecklade under senare delen av 1990-talet. Detta har möjliggjorts genom förbättrade analysmöjligheter för sociala nätverk.
RDS är baserad på två principer. Om rekryteringsprocessen är tillräcklig lång
(tillräckligt antal vågor), blir de senare urvalen oberoende av det första utifrån de
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svarandes beteende och egenskaper (till exempel dolt missbruk). Det betyder att
samtliga urvalselement har samma sannolikhet att komma med i urvalet oberoende
av egenskaperna hos den första gruppen (seed) (Heckathorn, 2002). Antalet vågor
som krävs för att uppnå jämvikt kan variera men är ofta tre till fyra.
Förutsättningen för att räkna ut proportionen dolda missbrukare i förhållande
till samtliga missbrukare (motsvarande) är att resultaten viktas för nätverkets storlek. Heckathorn och hans medarbetare har beskrivit den statistiska metoden i detalj
och har lagt ut statistiska program som lätt kan laddas ner (Heckathorn, 1997;
Heckathorn, Semaan, Broadhead, & Hughes, 2002). Dessa program har vi använt
i den här studien.
RDS-baserade projekt inom folkhälsoområdet använder oftast ersättningar i två
steg för att nå ett tillräckligt stort antal rekryterade individer och för att öka deltagandet. Dels får respondenten ersättning för deltagandet i intervjun, vilket är vanligt
i denna typ av undersökningar, dels för varje individ som hon eller han rekryterar
till studien, upp till ett maxantal (vanligtvis tre personer). I studier från USA fick
respondenten 20–30 dollar för deltagande i intervjun och ytterligare 15–20 dollar
för varje individ som hon eller han rekryterade (Abdul-Quader, Heckathorn, Sabin,
& Saidel, 2006). Dessa individer i sin tur får ersättning för att delta i intervjun och
för att rekrytera ytterligare individer.
Ideella motiv för att rekrytera individer betonas också. På detta sätt får individen
både en ekonomisk ersättning och en möjlighet att hjälpa sina kamrater genom att
de får tillgång till rådgivning och hivprevention, testning för blodsmitta, remiss till
behandling och medicinsk hjälp. Det betonas att genom att rekrytera individer till
projektet gör de en insats som vanligtvis anställda inom hälso- och sjukvården gör,
och att ersättningen är en markering av att de genomfört sin viktiga uppgift på ett
bra sätt.

Metodöverväganden
RDS har samma begränsningar som andra urvalsmetoder, det vill säga intervjulokalen måste vara lättillgänglig och intervjuaren måste ha god kulturkompetens.
Dessutom finns det begränsningar som är specifika för RDS. Populationens medlemmar måste känna varandra som medlemmar av målpopulationen, i detta fall tunga
missbrukare. Nätverket måste också vara tillräckligt tätt för att rekryteringsprocessen ska fungera, man måste skapa förutsättningar för att kunna motivera individerna att rekrytera sina kamrater. Kamratrekrytering har använts mycket i samplingstekniker som snöbollsmetoden och olika typer av riktat urval. Dessa studier
har gett god kunskap om hur individerna bäst kan motiveras att delta. Dessutom
måste man kunna vara säker på att personen ingår i målpopulationen och inte bara
försöker komma in i studien för att få ersättning för intervjun.
Den stora fördelen med RDS är att det går att studera dolda populationer. Studier
som utgår från behandlingsinstitutioner eller tvångsvård får inte med personer som
inte söker behandling eller undviker tvångsvård. Denna dolda grupp är ofta stor.
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Ytterligare en fördel är att det är lätt att använda metoden, det krävs inga förstudier
och nya studier kan därför påbörjas snabbt i motsats till när man använder traditionella metoder.
När populationen har blivit tillräckligt stor genom rekryteringen och man analyserar RDS-data, har man samma möjligheter att generalisera resultaten som när
man använder slumpurval. Ytterligare en fördel med tekniken är att populationens
data kan kombineras med data från institutioner eller register för att uppskatta storleken av den dolda populationen. Tidigare metoder som använts för att uppskatta
storleken på dolda populationer har inte fungerat för korrekta uppskattningar i
förhållande till gruppen identifierade missbrukare.

Utländska studier om dolda populationer
RDS har redan använts i studier av olika dolda populationer, inklusive injektionsmissbrukare både i städer (Heckathorn, 1997; Stormer et al., 2006) och på landsbydgen (Platt et al., 2006; Wang, Falck, Li, Rahman, & Carlson, 2007), homosexuella
män (Ramirez-Valles, Heckathorn, Vazquez, Diaz, & Campbell, 2005), prostituerade (Johnston, Sabin, Mai, & Pham, 2006; Yeka, Maibani-Michie, Prybylski, &
Colby, 2006) och MDMA/ecstasy-användare (Wang et al., 2005). Studierna gäller
populationer i USA, Ryssland, Estland, Vietnam och Nya Guinea. Vad vi känner till
har metoden aldrig använts i Sverige för att undersöka dolda grupper av narkomaner. Fördelarna som rapporterats från tidigare studier i andra länder kommer sannolikt att bli mer uttalade i Sverige eftersom det finns bra registerdata här.

Metod och genomförande
Projektet skulle beräkna det dolda tunga narkotikamissbruket i Malmö. Datainsamlingen startade i mitten av augusti 2008, då de sex första rekryterarna (seed)
rekryterades. Projektet avslutades 1 april 2009.
Vi valde att ha sprutbytesprogrammet i Malmö som utgångspunkt för vår studie.
Sprutbytet är en central plats för narkomanerna i Malmö, vi har tidigare samarbetat med personalen på Sprutbytet och är väl kända för både personalen och besökarna. Lokalen ligger på infektionskliniken, Universitetssjukhuset MAS, och har
egen ingång.
Undersökningsledarna (Camilla Wallin och Pernilla Isendahl) var tillgängliga
där från start varje förmiddag då Sprutbytet hade öppet. Sprutbytet har stängt en
förmiddag i veckan, men vi fanns där även då, så att man kunde komma för intervju. Senare var vi också tillgängliga i större utsträckning under eftermiddagarna
eftersom besökarna ville det. Vi strukturerade så småningom vår närvaro till två
eftermiddagar i veckan.
Vi gjorde intervjuerna i Sprutbytets väntrum. Det är ett litet rum med åtta stolar
längs väggarna. I väntrummet finns ofta representanter från olika behandlingshem
olika dagar i veckan, vilket gör att det ibland är fullt. Det har vid vissa tillfällen varit
kö för att få medverka i studien. När den intervjuade velat det har vi även haft möj288
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lighet att använda det stora väntrummet på infektionskliniken där det är lugnare.
Intervjun har tagit i snitt 15 minuter samt lite extra tid för administration, utdelning
av telefonkort med mera.
De deltagare som inte ville bli intervjuade i Sprutbytets lokaler hade möjlighet att
besöka Klinisk alkoholforsknings lokaler. Dessa lokaler ligger på sjukhusområdet
men används inte för sjukvård. Ett fåtal deltagare intervjuades i dessa lokaler.

Urval och rekrytering
Varje seed rekryterar ytterligare tre deltagare som han eller hon känner väl och
som är tunga brukare till att delta i studien (de har injicerat någon gång under de
senaste 12 månaderna eller missbrukar så gott som dagligen under de senaste 4
veckorna oavsett intagningssätt). De tre personerna ska inte ha varit med i studien
tidigare. Dessa tre personer kommer därefter att intervjuas och de kommer i sin tur
att förmedla ytterligare tre personer var med tungt narkotikamissbruk till att delta
i studien.
För att kunna följa rekryteringarna, vågorna, tillverkade vi små inplastade kort i
kreditkortsstorlek. Varje intervjuad fick tre kodade kort med sig att dela vidare och
via korten kunde vi se vilken kod (person) som rekryterat. Korten blev viktiga för
de intervjuade och det var endast ett fåtal kort som uppgavs vara försvunna. Det
var också nödvändigt att ha korten för att kunna lämna telefonkort till rätt person
efter en lyckad rekrytering.
Kupongsystemet är utvecklat av Heckathorn. Tidigare erfarenhet visar att metoden är överlägsen andra typer av dokumentation av rekryteringsprocessen.
När de själva blev rekryterade fick varje person ett telefonkort (värde 75 kronor).
De fick också ett telefonkort för varje lyckad rekrytering. Den totala ersättningen
kunde alltså bli 300 kronor per person.
Vi valde telefonkort för att vi i tidigare studier inte haft problem med att korten
säljs eller liknande. Telefonkorten motiveras också av att vi skulle göra uppföljningar per telefon varje halvår under fem år.
Vår erfarenhet från tidigare studier är att deltagarna engagerar sig positivt i i
den här typen av studie och vill hjälpa till för att den ska bli så framgångsrik som
möjligt. Vi menar att detta är den optimala metoden när det gäller att arbeta med
denna grupp av tunga brukare.
Vi lämnade över telefonkortet direkt efter intervjun. Telefonkorten för nyrekrytering lade vi i ett kuvert med namn på hos personalen på Sprutbytet och de
intervjuade frågade sedan efter sitt telefonkort hos personalen. Detta har fungerat
utmärkt. Den intervjuade kunde också få telefonkortet hemsänt via post, det ville
bara en person, som inte besökte Sprutbytet så ofta.
Vi valde den första gruppen deltagare (seed) utifrån deras lämplighet som rekryterare. Denna grupp rekryterades från sprutbytespopulationen med hjälp av personalen. Viktiga faktorer i urvalet var en god umgängeskrets samt intresse för projektet och en önskan om att det skulle bli framgångsrikt.

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

289

Intresset för att medverka i studien var stort redan från start och flera ville vara med.
Besökarna informerade också ofta varandra om studien och spred på det sättet i
målgruppen både att studien pågick, vad studien gick ut på och hur den gick till. De
flesta besökarna på Sprutbytet kände till projektet några veckor efter starten.
Under hela studietiden var en affisch uppsatt i väntrummet med en kort beskrivning av studien och vilka tider undersökningsledarna skulle finnas på plats samt
även telefonnummer som besökarna kunde ringa för att boka besök på någon
annan plats. Att göra intervjun vid något annat tillfälle och på någon annan plats
erbjöds alla. Det var en person som önskade detta och denna intervju genomfördes
i Klinisk alkoholforsknings lokaler.
Vi valde först sex seed, som skulle motsvara fördelningen i populationen: tre som
injicerar amfetamin och tre som injicerar heroin (fyra män och två kvinnor). Efter
tre månader hade några av dessa inte rekryterat vidare, så vi tog in ytterligare tre
seed (en kvinna med amfetaminmissbruk och två män med heroinmissbruk). Några
av dem kom igång sent med vidarerekryteringen. En förklaring vi fick till detta var
att man noggrant valde ut vilka man gav korten till, för att man ansåg det vara viktigt att kedjan följdes.
Den fortsatta rekryteringen av deltagare baserades helt på initiativ från de tidigare rekryterade. Först var processen långsam, men efter tre månader skedde en
markant ökning. Men rekryteringen var ändå långsammare än i motsvarande studie i New York (McKnight et al., 2006), som vi använt som referens för våra egna
beräkningar över optimal rekrytering. Vi nådde heller inte upp till det planerade
antalet missbrukare i studien, som beräknades till 200.

Intervjuer
Projektet vände sig till regelbundna användare av heroin och amfetamin. En del av
de intervjuade var bekanta med frågorna i intervjuerna, eftersom de blivit intervjuade tidigare i samband med behandling. En del frågor gav upphov till diskussion då
frågorna förutsätter att alla har samma syn på vad som är missbruk, eller att alla har
samma mål att sluta använda droger. En del frågor gav diskussion om vilken vård
som erbjuds och om vårdgarantin. Vi upplever att de intervjuade och målgruppen
i stort tagit studien på allvar och är positiva till att det bedrivs forskning om deras
situation och livsvillkor.
Intervjun (se bifogad intervjumanual) omfattade sammanfattningsvis följande variabler:
• Demografiska data (kön, ålder, födelseland)
• Sociala förhållanden (familj, försörjning, bostad, tidigare fängelsedomar, rattfylleridomar)
• Socialt nätverk
• Kroppslig sjukdom inklusive blodsmitta
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• Tidigare missbruk och nuvarande missbruk (en förenkling av frågorna om missbruk och beroende i Addiction Severity Index), omfattning, frekvens, administrationssätt, överdoserfarenhet
• Kontakt med sjukvården (vårdtillfällen i öppen och sluten vård)
• Kontakt med socialbyrå (aktuella episoder)
• Kontakt med polis (domar etc.)
• Kontakt med kriminalvården (domar)
• Två formulär för bedömning av motivation
– Readiness to Change – en översatt version av ett enkelt amerikanskt instrument (Bluthenthal, Gogineni, Longshore, & Stein, 2001)
– Socrates Drugs – översatt till svenska av Lars Forsberg, (Forsberg, Ekman,
Halldin, & Ronnberg, 2004).
Vi frågade personerna om personnummer och bostad. De lämnade muntligt och
skriftligt godkännande (informed consent) till studien. Vi ville också ha deras mobiltelefonnummer. Dessutom ville vi kunna kontakta personerna per mobiltelefon för
uppföljningsundersökningar.
Alla lämnade identitetsuppgifter och telefonnummer. Detta kan delvis förklaras
av det stora förtroende som finns hos narkomanerna för undersökningsledarna.
Efter intervjun avidentifierades uppgifterna i formulären. En särskild kodnyckel
används med identifikationsuppgifter.
Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i Lund.
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Resultat

Tabell 1 visar rekryteringen  uppdelat

på de nio seeden. Endast tre seed lyckades
rekrytera framgångsrikt. Seed 7 med 29 rekryter, seed 3 med 19 rekryter och seed 9
med 10 rekryter. Seed 7 har nio vågor, seed 3 har sju vågor och seed 9 har fem vågor.
Fyra av de 9 seeden rekryterade inte någon och två rekryterade två personer.
Seed 7 är en ung heroinmissbrukare. Han är utåtriktad och har ett stort kontaktnät och umgås med både heroinmissbrukare och amfetaminmissbrukare. Han är
välkänd över hela Malmö med goda relationer både i narkotikavärlden och i den
övriga världen.
Seed 3 är 47 år gammal och heroinmissbrukare. Han rekryterade en kvinna som
därefter lyckades få igång processen på ett utmärkt sätt. Hon är 43 år och också
heroinist. De är båda socialt begåvade personer.
Materialet är litet vilket begränsar tillämpbarheten av de statistiska analyserna.
Men i den fortsatta bearbetningen kommer vi att jämföra resultaten från de tre första vågorna med resultaten från vågorna 4–9 för att studera eventuella förändringar
av resultaten tydande på jämvikt vad gäller dolt missbruk.
Totalt ingick 68 individer i studien. Två tog vi bort, en för att intervjun av okända
orsaker försvann, en för att en kvinna inte lämnade en utlovad intervju.
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Tabell 1. Rekrytering
Våg

Seed

Summa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

0

0

2

0

0

2

3

2

2

11

2

0

0

3

0

0

0

4

0

1

8

3

0

0

3

0

0

0

5

0

3

11

4

0

0

6

0

0

0

5

0

2

13

5

0

0

2

0

0

0

3

0

1

6

6

0

0

1

0

0

0

2

0

0

3

7

0

0

1

0

0

0

3

0

0

4

8

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

9

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Totalt

1

1

19

1

1

3

29

3

10

Tabell 2 visar karakteristika hos 66 individer. Lite mer än två tredjedelar är män,
åldern är relativt jämnt fördelad med viss dominans för de födda 1960–1969.
Hälften har vuxit upp hos båda föräldrarna och en svag majoritet har högre skolutbildning än grundskola. Hälften har egna barn.
Den aktuella situationen är i huvuddelen av fallen mer problematisk. Två tredjedelar är bostadslösa, endast 9 procent har någon form av arbete medan huvuddelen
är arbetslösa och inte förtidspensionerade eller sjukskrivna. Två tredjedelar försörjer sig med socialbidrag och ytterligare 17 procent via sjukskrivning eller förtidspensionering. Ett fåtal rapporterar kriminalitet eller prostitution. Endast fyra försörjer
sig på förvärvsarbete. Huvuddelen är ensamstående.
Slutligen redovisar vi individernas nätverk av tunga narkomaner. En tredjedel
känner upp till 25, 30 procent 26–50, 29 procent 51–100 och 8 procent över 100
tunga narkomaner.
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Tabell 2. Socioekonomiska förhållanden antal och andel (procent)
Män

47 (71)

Kvinnor

19 (29)

Född i Sverige

60 (91)

Födelseår

Uppväxt

Bostad

Skola

Arbete

Försörjning

Civilstånd

–1959

12 (18)

1960–1969

22 (33)

1970–1979

15 (23)

1980–1988

17 (26)

Båda föräldrarna

35 (53)

Annat alternativ

31 (47)

Eget boende

21 (32)

Bostadslös

45 (68)

Grundskola

30 (45)

Högre

36 (55)

Arbete

6 (9)

Arbetslös

49 (74)

Försäkringskassa

11 (17)

Arbete
Socialbidrag

43 (65)

Försäkringskassa

11 (17)

Kriminalitet

4 (7)

Prostitution

1 (2)

A-kassa

2 (3)

Försörjd av partner

1 (2)

Gift/sambo

12 (18)

Ensamstående

54 (82)

Egna barn
Nätverk av tunga narkomaner

33 (50)
Upp till 25

22 (33)

26–50

20 (30)

51–75

7 (11)

76–100
Fler än 100
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12 (18)
5 (8)

Tabell 3 visar typ av narkotikabruk. Av populationen hade 73 procent använt
heroin, antalet injektioner per dag var i nära hälften av fallen fyra eller fler. Detta
gällde både heroinmissbrukare och amfetaminmissbrukare. 55 procent angav att
de aldrig delade sprutor och alla utom en hade besökt sprutbytesprogrammet. 70
procent besökte programmet minst en gång per vecka. När man inte kunde få rena
sprutor via sprutbytesprogrammet fick man detta genom vänner i 59 procent av
fallen, från Danmark i 30 procent och från Sverige i 5 procent av fallen. Hälften
rapporterade överdos varav huvuddelen hade varit med om 1–5 sådana under sin
livstid. Av de intervjuade hade 23 procent försökt begå självmord och 32 procent
hade fått behandling i psykiatrin (öppen vård eller sluten vård), 36 procent hade
hepatit B och 82 procent hepatit C.
Den högre frekvensen av heroinberoende jämfört med urvalet kan bero på att alla
tre seeden med framgångsrik rekrytering själva var heroinberoende. Men samtliga
rekryterade också amfetaminmissbrukare.
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Tabell 3. Typ av narkotikabruk antal och andel (procent)
Typ av drog

Heroin

48 (73)

Amfetamin

17 (26)

Har injicerat
Antalet injektioner per dag, allt

Antalet injektioner per dag,
heroin

Antalet injektioner per dag,
amfetamin

Delat sprutor

Besöksfrekvens på Sprutbytet
sista året

66 (100)
–1

6 (9)

2

5 (8)

3

24 (36)

4–

31 (47)

–1

3 (6)

2

4 (8)

3

18 (38)

4–

23 (48)

–1

2 (12)

2

1 (6)

3

6 (35)

4–

8 (47)

Aldrig

36 (55)

Ibland

29 (44)

Ej besökare

1 (2)

Mindre än 1 gång/mån

6 (9)

1 gång/mån

5 (8)

Varannan vecka

Ytterligare leverantörer
av rena sprutor

1 gång/vecka

19 (29)

Varannan dag

23 (35)

Varje dag

4 (6)

Nej

4 (6)

Vänner

39 (59)

Danmark

20 (30)

Sverige
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3 (5)

Överdoser

Nej

33 (50)

Ja

33 (50)

Antal:
1–5

25 (38)

6–10

6 (9)

fler än 10

2 (3)

Självmordsförsök

15 (23)

Behandling inom psykiatrin

21 (32)

Hepatit B

24 (36)

Hepatit C

54 (82)

Tabell 4 visar vilken kontakt personerna har med samhället. Polis, socialtjänst och
sjukvård har haft kontakt med majoriteten av missbrukarna under det senaste året.
Av de intervjuade uppgav 9 procent att de aldrig haft kontakt med varken socialtjänst eller sjukvård. 55 procent rapporterade att de haft kontakt både med socialtjänst och sjukvård det senaste året.
Vi analyserade särskilt de som aldrig haft kontakt med socialtjänst och sjukvård
för att se om denna grupp ökade under insamlandet. Seed 3 rekryterade fyra sådana
individer, en vid andra vågen och tre vid fjärde vågen. Seed 7 rekryterade en individ
i andra vågen och seed 9 en individ i fjärde vågen. Seed 7 uppgav att han aldrig haft
kontakt med socialtjänst eller sjukvård, men detta stämmer inte med våra kunskaper. Det kom alltså något fler under fjärde vågen, men inte under senare vågor och
någon statistisk säkerställd förändring föreligger inte.
Vi fann alltså ingen förändring av antalet dolda tunga narkomaner. Alla hade
haft någon kontakt med samhället. Av de intervjuade hade 91 procent haft kontakt
med både socialtjänst och sjukvård, 55 procent under det senaste året.
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Tabell 4. Kontakt med samhället, antal och andel (procent)
Aldrig

Någon gång

Polis

Senaste året

3 (5)

20 (30)

43 (65)

Kronofogden

11 (17)

32 (48)

23 (35)

Socialtjänst

8 (12)

7 (9)

51 (77)

Länsstyrelse

38 (58)

18 (27)

10 (15)

Sjukvård

19 (29)

10 (15)

37 (56)

Alla

0 (0)

61 (92)

5 (8)

Socialtjänst + sjukvård

7 (9)

24 (36)

35 (55)
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Diskussion

Vi lyckades inte identifiera fler dolda tunga narkomaner med hjälp av RDStekniken än som fanns under den initiala rekryteringsperioden. Alla deltagarna
hade haft någon kontakt med samhället på grund av sitt tunga narkotikabruk. Över
hälften hade haft kontakt med både sjukvård och socialtjänst det senaste året.
Detta kan förklaras av att det inte finns så många helt dolda tunga brukare i
Malmö men det kan också förklaras av att RDS-undersökningen hade flera problem.

Finns det dolda tunga narkomaner i Malmö?
Kerstin Tunving analyserade i sin avhandling från 1986 antalet narkomaner som
avlidit och vid döden haft positivt prov för narkotiska substanser. Hon utgick ifrån
rättsmedicinska kliniken i Lund 1970–1984 och fann 22 fall. Tio hade vårdats på
narkomanavdelningen på Sankt Lars sjukhus (under denna tidsperiod fanns ingen
narkomanavdelning inom sjukvården i Malmö) och ytterligare sju på psykiatriska
kliniker i Lund och Malmö varav sex med narkomandiagnos. En befann sig fortfarande i experimentfasen av narkotikakarriären. Fem (23 procent) var inte tidigare
kända inom sjukvården. Enligt polisutredningarna och samtal med anhöriga befann
alla sig i experimentfasen och uppfattades inte som narkomaner av sig själv eller
andra. Tunvings resultat talar för att narkomaner som avlider under senare delen av
narkotikakarriären regelmässigt är kända inom sjukvården (Tunving, 1986).
Finnerman analyserade patienter som avlidit i Malmö under perioden 1999–2001
och som dessförinnan hade minst en överdos registrerad på den akuta medicinavdelningen inklusive ambulansvården. De fann 21 dödsfall och av dessa hade 18 (86
procent) haft kontakt med Sprutbytet. Sjutton (81 procent) hade haft kontakt med
beroendecentrum. De som avlider efter minst en tidigare överdos är således i regel
kända både av Sprutbytet och beroendevården (Finnerman, 2003).
I Stenströms avhandling 2008 använde han data från Max-98 (casefinding study)
och jämförde 454 narkomaner från Sprutbytet med 615 tunga narkomaner som inte
hade sökt på Sprutbytet. Narkomanerna från Sprutbytet var äldre och hade längre
erfarenhet av narkotikamissbruk än jämförelsegruppen. De var mindre ofta födda
utrikes (15 procent mot 25 procent). Amfetamin var vanligast i sprutbytesgruppen
medan heroin dominerade i jämförelsegruppen. Majoriteten i sprutbytesgruppen
injicerade i perioder medan jämförelsegruppen injicerade regelbundet. Stenström
tolkar resultaten så att sprutbytarna utgör en positiv selektion av injektionsmissbrukare (Stenström, 2008).
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Den grupp som Stenström beskriver återfinns sannolikt inte i någon större utsträckning bland dem som avlider i överdoser. Därför är det svårt att uppfatta just sprutbytespopulationen som en positiv selektion av injektionsmissbrukare. Möjligen kan
jämförelsegruppen befinna sig tidigt i narkomankarriären som Tunving rapporterar
i sin avhandling.
I vår studie är 9 procent födda utrikes. Det är en relativt låg siffra. Det kan vara så
att vi inte lyckades rekrytera denna grupp särskilt framgångsrikt. Det gäller framför
allt de med annan kultur och religion. Vi tror att orsaken är att nätverken är olika.

Hur fungerade RDS metodiken för att identifiera tunga
narkomaner?
Vi fick ett mycket gott stöd av narkomanerna på Sprutbytet för projektet. Alla upplevde att studien var viktig och den diskuterades öppet och positivt bland injektionsmissbrukarna. Seeden och de rekryterade var ambitiösa och noggranna med den
fortsatta rekryteringen. Personalen var positiv och projektpersonerna tillbringade
mycket tid på mottagningen.
En negativ faktor av betydelse för resultaten av vår studie är att det är kriminellt
att använda narkotika i Sverige. Detta kan göra att projektets ekonomiska ersättning och andra erbjudanden inte uppvägde de risker som de dolda missbrukarna
kanske upplever att de tar genom att delta i studien. Många dolda missbrukare
likställer sjukvården med samhället och samhällskontroll. De är med andra ord
dolda för att de vill vara dolda av olika orsaker. Så länge som de inte är kända av
samhällets institutioner förblir de dolda.
Vi lyckades inte nå vårt mål på 200 individer även om vi förlängde insamlingstiden till 28 veckor. Endast 3 av 9 seed lyckades rekrytera framgångsrikt. Varför
fungerade det inte bättre?
RDS-tekniken har blivit en standardmetod särskilt för att identifiera hiv/aidsfall. I en litteratursammanställning av studier gjorda utanför USA rapporterade
Malekinejad och medarbetare (2008) 127 studier gjorda mellan 2003 och 2007. Av
dessa genomfördes 59 i Europa. Av studierna genomfördes 53 procent bland intravenösa narkotikamissbrukare. Endast 13 studier nådde inte upp till avsett antal
studerade individer och endast 6 studier nådde inte full täckning av deltagarnas
egenskaper (gällde framför allt hiv/aids-frekvens). I 43 procent av studierna lade
man till extra seed efter att studien startat (Malekinejad et al., 2008).
Den genomsnittliga längden av insamlingsperioden var 9 veckor med 41 rekryterade individer per vecka (6,4 individer per seed och vecka). Det genomsnittliga
antalet vågor var 9,2 och antalet seed var 10. Av dessa misslyckades 1,6 med rekryteringen.
Det är troligt att det är betydligt lättare att använda tekniken för att identifiera
hiv/aids-fall än att identifiera dolda missbrukare. Vinsterna för den rekryterade
individen är ju också fördelen att få gå igenom en medicinsk undersökning för hiv/
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aids som är vanligt bland injektionsnarkomaner i de flesta länder. Däremot var de
ekonomiska ersättningarna ungefär jämförbara.
En studie har framgångsrikt använt RDS-tekniken för att analysera MDMA/
ecstasy-brukets karakteristika (ålder, kön och etnicitet) hos unga urbana personer i
Ohio USA (Wang et al., 2005). I denna studie finns stora likheter med vår studie för
datainsamlingens effektivitet. Studien pågick i 56 veckor. Elva av 28 (39 procent)
seed rekryterade inte någon till studien. Endast 9 av 17 (53 procent) seed som rekryterade hade kedjor som varade minst fyra vågor. I dessa nio kedjor ingick 349/391
(93 procent) av de rekryterade. Genomsnittet rekryterade individer per seed var 9,1
individer (alla seed), 21,8 individer (seed som rekryterade) respektive 32,8 (seed
som rekryterade minst fyra vågor).
I en senare studie som också var framgångsrik använde Wang och medarbetare
(2007) RDS-tekniken för att studera karakteristika (ålder, kön, etnicitet och kokainmissbruk) hos individer som använde illegala droger i på landsbygden i Ohio, USA.
Individerna skulle ha tagit kokain, crack kokain eller metamfetamin någon gång de
senaste 30 dagarna och inte för närvarande vara i behandling. Studien pågick i 78
veckor. Åtta av 19 (42 procent) seed rekryterade inte någon till studien. Endast 7
av 11 (64 procent) seed som rekryterade hade kedjor som varade minst fyra vågor.
I dessa sju kedjor ingick 219/230 (95 procent) av de rekryterade. Genomsnittet
rekryterade individer per seed var 12,1 (alla seed), 20,9 (seed som rekryterade) och
31,3 (seed som rekryterade minst fyra vågor). Likheterna för rekryteringen är påfallande i dessa två studier.
Motsvarande siffror i vår studie var längden 28 veckor. Fyra niondelar (44 procent) rekryterade ingen individ till studien. Endast tre av fem (60 procent) hade
kedjor som varade minst fyra vågor. I dessa tre kedjor ingick 55/57 (96 procent)
av de rekryterade. Genomsnittet rekryterade per seed var 6,3 (alla seed), 11,4 (seed
som rekryterade) respektive 18,3 (seed som rekryterade minst fyra vågor). För frekvenserna rekryterande seed och seed som rekryterade minst fyra vågor är överensstämmelserna goda mellan Wangs och medarbetares och vår studie. Däremot är
genomsnittet rekryterade per seed lägre i vår studie.
Rekryteringen i dessa tre studier gick mycket långsammare jämfört med hiv/aidsstudierna i litteraturen. Wang et al. använder ett betydligt större antal seed än hiv/
aids-studierna (28 och 19 mot i genomsnitt 10) och längden på båda studierna var
mer än ett år jämfört med ett par månader för de flesta hiv/aids-studierna. Den
förklaring som är mest sannolik är att den medicinska undersökningen i hiv/aidsstudierna är mycket motiverande för intravenösa missbrukare. Det är möjligt att vi
borde adderat en medicinsk kontroll för alla deltagarna i vår studie. Skälet till att vi
inte gjorde det var att huvuddelen av dem som deltog i sprutbytet hade en kontinuerlig kontroll redan i detta program.
Vi avbröt studien på grund av budgetskäl och på grund av att vi inte hittade några
helt dolda missbrukare i studien vilket var huvudfrågeställningen. Men metoden
verkar kunna användas för att beskriva olika dolda narkomanpopulationer även
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om antalet seed och längden på insamlingsperioden minst måste fördubblas jämfört
med vår studie för att ge ett tillräckligt antal individer för att studera karakteristika
hos dolda narkomaner.
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BILAGA 7.

Skattning av problematiskt
narkotikabruk 2007
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Inledning

Den  här rapporten  beskriver

omfattningen av det problematiska narkotikabruket utifrån en specifik modell. Arbetet är en delstudie i Prevalensprojektet, som
är Statens folkhälsoinstituts kartläggning av narkotikabruk i Sverige. Projektet
har sitt ursprung i en överenskommelse 2005 mellan Statens folkhälsoinstitut och
Mobilisering mot narkotika, som leddes av regeringens dåvarande narkotikapolitiska samordnare.
Prevalensprojektet kombinerar olika kartläggningsmetoder för att bedöma hur
många som använder narkotika i Sverige. Dels genomför man en större enkätundersökning i den allmänna befolkningen, där 58 000 personer tillfrågas om narkotikabruk, dels mindre undersökningar i grupper där narkotikabruk bedöms mer vanligt.
Här ingår undersökningar av festivalbesökare, restaurangpersonal och studenter.
Dessutom gör man en undersökning med metoden respondent-driven sampling
(RDS) för att uppskatta förekomsten av dolt tungt narkotikabruk och en undersökning av personer intagna i kriminalvården. Studierna kompletteras av en registerbaserad undersökning med utgångspunkt från Socialstyrelsens patientregister.
Begreppet ”problematiskt narkotikabruk” är nytt, normalt använder man
begreppet ”tungt narkotikamissbruk”. Formuleringen markerar att vi använder
andra metoder än de tidigare, men också att definitionen utgår från problem som
uppkommit som en följd av narkotikabruket. Tidigare var definitionen av tungt
narkotikamissbruk baserad på viss form av droganvändning (injektion) eller hur
ofta man använde narkotika (t.ex. daglig användning).
De personer som har ett allvarligt narkotikamissbruk kan generellt beskrivas som
en stigmatiserad grupp och få som missbrukar eller är beroende av narkotika deklarerar detta öppet. Det är rationellt utifrån den enskildes perspektiv eftersom det
är fråga om ett kriminaliserat beteende som inte är accepterat i samhället. Många
personer med svårare former av missbruk lever dessutom under förhållanden som
gör dem svåra att nå. Hos många av dessa personer kan det finnas en mer eller mindre uttrycklig misstro mot myndigheter eller forskare vilket ytterligare försvårar ett
informationsutbyte.
Tidigare har man gjort specialundersökningar för att kartlägga brukets omfattning eller karaktär, men dessa har genomförts på delvis olika sätt, och under olika
yttre förutsättningar, vilket försvårar jämförelser. Den första undersökningen av
tungt narkotikabruk genomfördes 1967 och därefter har nationella undersökningar
genomförts 1979, 1992 och 1998.
Kunskapen var från början ganska begränsad och metoderna inte alls givna.
Dessutom samlade man inte in data regelbundet som på något bra sätt kunde
beskriva problemets omfattning och natur. I anslutning till att den första skatt-
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ningen publicerades (1969) började till exempel data kring narkotikaanvändning
bland skolungdomar samlas in (1971).
Det finns inget generellt register över personer med narkotikaproblem i Sverige.
Däremot leder ibland narkotikaanvändningen till konsekvenser för den enskilde
vilket kan medföra att personen registreras i olika sammanhang. Det kan handla
om diagnoser vid kontakter med hälso- och sjukvården, att personen förekommer
inom rättsväsendet eller att hon eller han har fått insatser från socialtjänsten. Med
olika metoder går det att utifrån vissa registeruppgifter uppskatta ett mörkertal –
vilket bygger på ett antagande om att alla individer inte är kända – och slutligen
utifrån det beskriva ungefär hur många som har ett problematiskt narkotikabruk.
Användningen av registerdata förbättrar avsevärt möjligheterna att studera hur
utvecklingen har varit, såväl nationellt som regionalt.
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Studiens syfte

Huvudsyftet med den här studien är att ta fram ett effektivt mått för att beskriva
det tunga narkotikabruket och den problematiska användningen av narkotika.
Möjligheten att jämföra med tidigare och kommande undersökningar är också viktig (FHI, 2007).

Statens folkhälsoinstitut har kommit överens med Mobilisering mot narkotika
(MOB) om bland andra de här åtagandena:
• Att uppskatta antalet narkotikaanvändare i Sverige totalt och uppdelade i olika
grupper av användare, nämligen de som använt narkotika någon gång/några
gånger (experimentella användare), sporadiska användare samt regelbundna
användare. Det gäller både de som är kända av vårdsystemet eller rättsapparaten
och de som inte är det.
• Att beskriva hur antalet narkotikaanvändare förändrats med särskilt fokus på
utvecklingen av det så kallade tunga missbruket (person som injicerat någon
gång under de senaste 12 månaderna eller använt narkotika dagligen eller så gott
som dagligen under de senaste 4 veckorna oavsett intagningssätt).
Den här rapporten presenterar en metod för att på ett effektivare sätt än tidigare
uppskatta hur stort problemanvändandet är. ”Effektivare sätt” har vi definierat så
här:
a) mindre kostsamt
b) snabbare uppdatering
c) mindre tidskänslig design på grund av att data hämtas från register
d) förbättrade möjligheter att skapa tidsserier.
Vi har valt att fokusera på kalenderåret 2007, men det är förhållandevis lätt att
beskriva utvecklingen med registeruppgifter när man väl har valt metod och gjort
andra avgränsningar. Någon beskrivning av utvecklingen har inte gjorts här.
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Bakgrund

År 2003 beställde Socialstyrelsen, med finansiering från MOB, en rapport som
skulle beskriva olika metoder att skatta tungt narkotikabruk (Svensson, 2003).
Rapporten beskriver och diskuterar några mer eller mindre vedertagna tekniker som
kan användas för att beräkna omfattningen av narkotikabruk. Rapporten redovisade också metoder som kan användas för att förutsäga missbrukets utveckling.
De senare metoderna är centrerade runt ett antal modeller för tidsserieanalys.
Rapporten ger också en historisk beskrivning av de olika beräkningar som gjorts
vid olika tillfällen.
Resultaten från rapporten kan sammanfattas med att åtminstone några metoder
kan användas för att på ett tillförlitligt sätt uppskatta och förutsäga mängden tungt
missbruk. De metoder som går att applicera på svenska data är multiplikatormetoden baserad på vårddata från patientregistret och de tidigare skattningarna (se
också Svensson, 2003). En liknande variant är metoden där man skattar dödligheten bland narkotikaanvändare för att sedan användas tillsammans med det kända
antalet narkotikarelaterade dödsfall (så kallad mortality multiplier). Denna metod
är förhållandevis enkel att använda i Sverige där personnummersystemet gör det
möjligt att länka ihop patient- och dödsorsaksregistren. En ytterligare teknik som
resulterade i rimliga skattningar var den trunkerade Poissonmetoden (TPM). Även
denna tar sin utgångspunkt i slutenvårdens patientregister.
I tidigare undersökningar av tungt narkotikabruk har man använt en annan
metod (case-finding och capture-recapture) som inneburit att datainsamlingen
genomförts bland flera uppgiftslämnare. TPM har oftast applicerats på data från
den slutna sjukvården i landet. En fördel med metoden är att den utgår från en
datakälla vilket givetvis underlättar datainsamlingen. En förutsättning är ett relativt
stabilt förhållande mellan omfattningen av allvarligare former av narkotikaanvändning och sannolikheten för att någon narkotikadiagnos registreras. En ytterligare
förutsättning är att registret är nationellt.
Hälso- och sjukvårdens struktur och tillgänglighet kan givetvis påverka vilka
som kommer i åtnjutande av vården. En annan faktor som bör vägas in är vad andra
aktörer gör med personer med missbruksproblem. Om till exempel behandlingshem
inom socialtjänsten eller enskilda och ideella verksamheter ökar sin abstinensbehandling påverkar det rimligen efterfrågan av sådan behandling i sjukvårdsapparaten.
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Man kan dela in de aktörer som har kontakt med personer med problemmissbruk
i fyra grupper:
1) hälso- och sjukvård (från primärvård till specialistsjukvård)
2) socialtjänst
3) rättsväsende (tull, polis, åklagare och kriminalvård)
4) den ideella eller frivilliga sektorn.
Vid tidigare undersökningar om missbruket har man samlat in data från alla de här
grupperna. En bärande tanke med att utgå från registeruppgifter från något eller
några av systemen är att de kommer i kontakt med tillräckligt många personer med
missbruksproblem, så att en beräkning av den dolda populationen blir möjlig. I det
här fallet har vi använt data från hälso- och sjukvården och Kriminalvården.
Liknande beräkningar av det tunga narkotikabrukets omfattning har publicerats i andra sammanhang (se till exempel SOU 2005:82, Socialstyrelsen 2006,
CAN 2008). Beräkningarna grundar sig då på uppgifter från patientregistret.
Skattningarnas storlek varierar mellan 25 000 och 28 000 personer och de sträcker
sig fram till och med 2004. Skattningen i denna rapport är inte direkt metodologiskt
jämförbar, även om jämförelser med tidigare genomförda undersökningar i någon
mening är oundvikliga.
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Metod

Studier som ska beskriva omfattningen av det tunga narkotikabruket i Sverige har

genomförts vid fyra tillfällen. Tillvägagångssättet kallas för case-finding och den
senaste studien av den här typen genomfördes 1998 (Olsson m.fl., 2001). Metoden
bygger på att enskilda individer identifieras i olika rapporteringssystem, till exempel
inom kriminalvården, socialtjänsten eller sjukvården. Till de kända fallen lägger man
ett mörkertal som tagits fram med metoden capture-recapture. Utgångspunkten för
mörkertalsberäkningen är att det finns två eller fler datamängder. Förenklat kan det
beskrivas som att man använder överlappningen mellan de olika datakällorna för
att beräkna mörkertalet.
I litteraturen (EMCDDA, 1997 och 1999) beskrivs också metoder för att beräkna
mörkertal där data från en källa ingår (one sample). Med utgångspunkt i till exempel uppgifter om personer som vårdats för opiatrelaterade diagnoser kan man
skatta det totala antalet problematiska opiatanvändare. Beräkningen baseras på
hur ofta något inträffat (i detta fall vårdtillfällen) som antas vara fördelade enligt en
statistisk sannolikhetsfördelning (därav benämningen trunkerad Poissonmodell).
Modellen skattar också antalet icke-händelser, det är de personer som antas uppfylla kriteriet men inte vårdats och därför inte finns registrerade i databasen. Dessa
utgör alltså mörkertalet.
Beräkningen lägger tonvikten på de personer som identifierats en eller två gånger.
Motivet till detta är att de individer som förekommer i registret få gånger (1–2
gånger inom ett år) antas vara mer lika de som inte alls ingår i materialet (mörkertalet) än de som vårdats upprepade gånger. Individer som förekommer tre eller fler
gånger ingår i beräkningen endast för att bestämma den kända populationen och
påverkar således inte mörkertalsberäkningen.
Här beskriver vi den formel som använts vid skattningen av populationens storlek,
inklusive mörkertalet:
Chao’s estimator
est(n) = S + (f12 / 2 · f2)
f1 = antal personer som vårdats en gång
f2 = antal personer som vårdats två gånger
S = summan av frekvenserna
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Modellen baseras på flera antaganden:
a) att populationen är sluten
b) att populationen är homogen
c) att sannolikheten att ingå i materialet är konstant.
Att begränsa perioden till ett år är ett sätt att möta det första antagandet. Tanken
är givetvis att incidensen och dödligheten inte är så stor att populationen har förändrats på ett avgörande sätt under ett år. Antagandet om en homogen population
innebär att sannolikheten att förekomma i materialet inte skiljer sig på ett avgörande sätt mellan olika grupper av individer, till exempel genom att tillgången till
vård varierar alltför mycket mellan olika vårdgivare.
För det andra antagandet brukar man beskriva metoden som tämligen tillförlitlig
för om populationen inte är homogen resulterar beräkningen i att man underskattar
storleken. För att i någon mån kontrollera det här har vi delat upp materialet i olika
grupper och gjort beräkningen separat för de 21 länen eller landstingen – det borde
fånga upp vissa strukturella regionala skillnader som har betydelse för missbruket,
till exempel urbaniseringsgrad, arbetslöshet och narkotikatillgång. Dessutom tar vi
hänsyn till eventuella skillnader i tillgången på relevant vård.
Det sistnämnda antagandet, som handlar om att sannolikheten att ingå i materialet bör vara konstant, innebär att man bortser från att personernas vårdbehov kan
påverkas av behandlingen och antar att de har lika stor sannolikhet av att vårdas en,
två, tre eller flera gånger. Det här har betydelse för kriminalvårdens klienter där sannolikheten att registreras i hög grad påverkas av påföljden – en inlåsning på anstalt
gör det i stort sett omöjligt att bli registrerad på annat sätt.
Jämför man med resultaten från tidigare skattningar tycks metoden ge en rimlig
bild av omfattningen och utvecklingen av olika former av narkotikamissbruk. För
hela riket skattar modellen antalet personer med ett problematiskt opiatmissbruk
1998 till ungefär 5 100 personer (Sjölander & Johnson, 2007). I tre regioner kunde
vi inte göra mörkertalsberäkningar eftersom vissa uppgifter saknades. I 1998 års
case finding-studie uppgavs att 28 procent av personerna med ett tungt narkotikamissbruk hade opiater som huvuddrog, vilket motsvarar ungefär 7 300 personer
(Olsson m.fl., 2001). Räknar man in felmarginalen som i inventeringen sattes till
5,8 procent minskar avståndet mellan skattningarna ytterligare. Betydelsen av att
definitionerna skiljer sig åt – en definition baserad på användningsfrekvens å ena
sidan och en hälsoproblemorienterad å den andra – ska inte heller underskattas.
I resultatavsnittet redovisar vi skattningarna per län och för riket 2007.
Grupperingen av materialet innebär att vi gör beräkningarna för varje landsting
eller län och därefter summerar dem, det ger en korrigering för eventuella skillnader
bland de vårdade personerna och de regionala vårdgivarna. Samtidigt gäller att
de regionala beräkningarna på ett motsvarande sätt inte kompenserar för skillnader inom regionerna. Bortsett från den begränsningen gör modellen det möjligt att
skatta antalet personer med ett problemmissbruk 2007, på regional och i vissa fall
även på lokal nivå, och man kan också se utvecklingen bakåt i tiden.
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I redovisningen använder vi två datamaterial: personer som vårdats inom hälsooch sjukvården och fått en diagnos som varit narkotikarelaterad, och personer som Kriminalvården bedömer som problematiska narkotikamissbrukare.
Datamaterialen har sammanförts och utgör i skattningen en gemensam datakälla.
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Datamaterial

Patientregistret
I patientregistret (PAR) finns information om alla avslutade vårdtillfällen i sluten vård från 1987. Läkarbesök med kirurgisk åtgärd började rapporteras 1997
och övriga läkarbesök i specialiserad öppenvård har rapporterats sedan 2001.
Uppgifterna till PAR samlas in en gång per år och omfattar sedan 2001 både offentliga och privata vårdgivare.
Registret innehåller uppgifter om vårdutnyttjande och för oss är de centrala variablerna diagnoser, åtgärder, yttre orsaker till skador (E-koder), kön, ålder, hemort,
sjukhus, specialitet samt in- och utskrivningssätt.
Underrapporteringen för de senaste åren uppskattas till mindre än 1 procent för
somatisk slutenvård. Personnumret saknas eller är felaktigt för knappt 1 procent av
vårdtillfällena de senaste åren, de flesta fallen gäller barn eller utomlands boende.
Huvuddiagnos saknas för cirka 1 procent av vårdtillfällena. Under större delen av
1990-talet saknades uppgift om yttre orsak för omkring 3,5 procent av vårdtillfällena med skador eller förgiftningar. Från 1997 ökade detta bortfall, för att 2006 vara
tillbaka på omkring 3 procent. Variabler som sjukhus, klinik, kön, ålder, inskrivningsdatum och utskrivningsdatum är så gott som kompletta (Socialstyrelsens
webbplats 090617).
Selektionen i PAR baseras på Epidemiologiskt centrums narkotikaindex (bilaga
1). Personer som fått någon av dessa diagnoser i samband med ett vårdtillfälle ingår
alltså i materialet. Diagnoserna säger inget om personen ifråga är problemanvändare enligt tidigare definitioner som bygger på administrationssättet eller användningsfrekvensen. Det kan till exempel finnas personer i materialet som oavsiktligt
fått i sig narkotika eller fått det som behandling inom sjukvården. Ett annat tänkbart scenario är att någon vårdats för en åkomma som inte direkt har med narkotika att göra men där droger funnits med i bilden. Slutsatsen är att diagnoserna inte
ger någon djupare kunskap om personernas övriga förhållanden.
En faktor som påverkar patientregistreringen är förändringar i sjukvårdens diagnosklassifikationer under åren. Den senaste versionen (ICD-10) infördes i Sverige
1997. Först 1998 rapporterade samtliga landsting diagnoser enligt ICD-10, och
från detta år kan registret användas för att skatta omfattning och utveckling av
svårare former av narkotikaanvändning.
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Data från Kriminalvården
Uppgifterna från Kriminalvården gäller så kallade avgångar (motsvarar utskrivningar inom sjukvården) från anstalter, intensivövervakning (ibland kallad fotboja)
eller frivård under 2007. Kriminalvården bedömer om klienterna är missbrukare i
samband med verkställighetens början. I den här undersökningen har vi bara uppgifter om klienter som använder narkotika. Missbruket delas in i två kategorier:
1) Narkotikamissbruk: klienten har använt narkotika under de senaste tolv månaderna i frihet men faller inte under definitionen för gravt narkotikamissbruk.
2) Gravt narkotikamissbruk: personen har injicerat narkotika en eller flera gånger
under de senaste tolv månaderna i frihet eller använt narkotika på annat sätt
(exempelvis rökt hasch) dagligen eller så gott som dagligen de senaste tolv månaderna i frihet.
I analysen ingår de personer som uppfyller det senare missbrukskriteriet. Kriteriet
är snarlikt det som använts i tidigare undersökningar av tungt narkotikamissbruk
med skillnaden att perioden för användandet av narkotika ”på annat sätt” då var
fyra veckor. Kriminalvården använder alltså en något vidare definition än tidigare
undersökningar (jämför Olsson m.fl., 2001).
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Resultat

denna rapport är behovet av att värdera tidigare skattningar
som baserades på patientdata. Den trunkerade Poissonmetoden (TPM) vi använder
skattar mörkertalet i en frekvensfördelning, till skillnad från tidigare studier som
använt tekniken capture-recapture där fokus i stället ligger på överlappningen mellan olika datakällor.

En utgångspunkt för

Patientregistret
Initialt innehöll datafilen från PAR 16 687 vårdtillfällen. För 114 vårdtillfällen saknades personnummer och dessa har vi tagit bort ur materialet. Straffbarhetsåldern
är i Sverige 15 år så Kriminalvården har inte statistik för personer under 15 år. Vi
har därför tagit bort 88 vårdtillfällen i sjukvården som gällde åldrarna 0–14 år.
Med dessa rensningar återstod 16 485 vårdtillfällen fördelade på 9 553 personer,
i genomsnitt 1,7 vårdtillfällen per person. Medianåldern uppgick till 35 år (medelvärde 37,2 år). Av de 9 553 personerna var 6 085 män (63,7 procent) och 3 468
kvinnor (36,3 procent). Medianådern bland männen var 35 år medan den bland
kvinnorna var 36 år.
Det saknas information om länstillhörighet för ett antal observationer från hälsooch sjukvården (65 observationer för 44 personer). Dessa observationer har ändå
ingått i analysen och tillsammans med uppgifter om de personer från kriminalvården som antingen saknar fast adress eller har utländsk postadress har dessa utgjort
en restkategori.
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Figur 1. Åldersfördelning bland personer utskrivna med narkotikadiagnos 2007.
Källa: Patientregistret (PAR).
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Det finns två toppar i åldersfördelningen bland personerna i PAR: kring 20–30 respektive 40–50 år. Det korresponderar med tidigare undersökningar som visat på
olika åldersfördelningar vid olika tillfällen (se till exempel Olsson m.fl., 2001 s. 38).

Data från Kriminalvården
Enligt registeruppgifterna från Kriminalvården förekom 12 622 avgångar under
2007. För 4 998 av dessa hade man registrerat narkotikaanvändning, för 2 990
ingen narkotikaanvändning och för 4 396 saknas klassning.
Datamaterialet gäller de 4 998 fallen med registrerad narkotikaanvändning.
Även här förekommer dubbelräkningar eftersom en klient kan stå för flera avgångar
inom ett kalenderår. Frekvensfördelningen var dock väsentligt mer hoptryckt jämfört med data från PAR.
I den fortsatta analysen ingår bara de individer som registrerats som grava narkotikamissbrukare. Således har vi tagit bort samtliga personer med missbruk som inte
klassats som gravt. I kriminalvårdsdata slutligen, var 3 513 avgångar registrerade
på 3 011 personer, som hade klassats som personer med grava narkotikaproblem.
Det ger nära 1,2 händelser per person under 2007. Fördelningen mellan könen var
256 kvinnor (8,5 procent) och 2 755 män (91,5 procent). Medianåldern uppgick till
36 år (36 för kvinnor och 38 för män), det vill säga marginellt högre än för de som
var registrerade i patientregistret.
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Figur 2. Åldersfördelning bland personer som avgått från kriminalvården under 2007.
Källa: Kriminalvården.

Även i siffrorna från Kriminalvården är det två toppar i åldersfördelningen.
En påfallande stor andel av personerna i Kriminalvårdens register saknar fast
adress (574 personer) eller har utländsk postadress (146 personer). Dessa ingår i
kategorin ”övriga”.

318

NARKOTIKABRUKET I SVERIGE

En sammanslagning av registerdata
Den rensade datafilen innehåller 19 998 poster, som både omfattar avgångar från
kriminalvården och utskrivningar från slutenvården. Antalet personer uppgick till
12 158 efter de bearbetningar vi beskrivit. 494 personer överlappade mellan registren före rensningarna, det motsvarar cirka 5,5 procent av personerna i patientregistret och 16,4 procent av dem i Kriminalvårdens register. Överlappningen mellan de
båda registren är således ganska liten.
I PAR registreras personerna oftare och även om majoriteten bara registrerats en
gång under 2007 var det maximala antalet utskrivningar för en person 32 stycken.
I kriminalvården var maxvärdet 5 avgångar under det aktuella året. Det kan delvis
förklaras av att sannolikheten att registreras flera gånger under ett år påverkas av
hur långt straffet är. Sannolikheten att registreras en eller flera gånger är alltså inte
konstant.
Frekvensfördelningarna påverkar skattningarna. Fördelningen i PAR, där personer kan registreras många gånger, ger lägre skattningar av mörkertalet jämfört
med fördelningen av den typ som beskrevs för Kriminalvårdsdata. Således ger en
beräkning av mörkertalet baserad endast på PAR-uppgifter en slutlig population
på cirka 23 000 individer, medan motsvarande beräkning för kriminalvårdens del
resulterar i en population på cirka 19 000 individer. Totalt skulle det innebära en
population på drygt 40 000 personer med problematisk narkotikaanvändning. Det
är mot den bakgrunden en hopslagning av registeruppgifterna framstår som det
enda rimliga förhållningssättet, och de händelser som då utgör grunden för beräkningen är antingen en utskrivning från slutenvård eller avgång från kriminalvården
(om att personen klassats som grav narkotikamissbrukare).
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Tabell 1. Antal personer med problematisk narkotikaanvändning, länsvis och totalt. Patientregistret och Kriminalvårdens register 2007.
2007

Stockholm

Personer med
narkotikadiagnos i
patientregistret (PAR)

Personer i Kriminalvårdens register

Skattat antal
problematiskt missbruk

2 536

417

6 408

Uppsala

299

57

797

Södermanland

230

82

1 148

Östergötland

294

113

1 107

Jönköping

360

76

849

Kronoberg

148

33

366

Kalmar

128

57

795

Gotland

68

6

212

Blekinge

95

43

511

1 316

368

4 469

198

44

631

1 901

448

5 328

Värmland

190

109

1 099

Örebro

338

77

928

Västmanland

244

71

994

Dalarna

196

55

697

Gävleborg

238

74

1 068

Västernorrland

238

67

837

51

10

170

Västerbotten

238

47

596

Norrbotten

203

37

Skåne
Halland
Västra Götaland

Jämtland

Riket

9 509

2 291

509
6

29 513

6. Anledningen till att denna siffra är lägre än det antal individer som klassats som grava missbrukare är att de som saknat information om länstillhörighet har exkluderats från beräkningen.
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Kategorin med de personer som saknade länstillhörighet medför vissa tolkningsproblem. Den är nästan bara data från Kriminalvården där klienterna kunde sakna fast
adress eller ha en utländsk adress (720 personer fanns inom kriminalvården och 44
personer inom hälso- och sjukvården). Dessutom var data från Kriminalvården av
den beskaffenheten att mörkertalet riskerar att överskattas högst avsevärt.
Ett rimligt antagande är att de personer inom kriminalvården som klassats som
grava narkotikamissbrukare, och som dessutom saknar fast adress (574 personer),
mycket väl faller inom definitionen. Detta talar för att de borde ingå i analysen,
men tillsammans med dem som registrerats med en utländsk adress (146 personer)
ger denna kategori ett mörkertal på nära 5 800 personer. Och det talar mot att
kategorin läggs till totalsumman, de länsvisa mörkertalsberäkningarna får i stället
kompensera för detta.
Vårt förslag är alltså att kategorin övrigt inte ingår i beräkningen. Huvudspåret
är att beräkningarna sker länsvis och att observationerna från de båda källorna
sammanförs. Det leder till en rimlig fördelning av vårdtillfällen och mörkertal
av tänkbar storlek. Ytterst handlar det om att sannolikheten av att registreras i
Kriminalvårdens register påverkas så mycket av själva påföljden, och att detta i sin
tur riskerar att blåsa upp mörkertalen till orimliga nivåer.
Med korrigeringen innebär beräkningen enligt modellen en skattning på 29 500
personer med problematisk narkotikaanvändning 2007. Att beräkna en felmarginal
kring skattningen går inte att göra i statistisk mening. Man kan göra det när man
har gjort ett urval ur en population, och felmarginalen anger var det sanna värdet i
population ligger givet en viss sannolikhetsnivå. Om man ändå ska resonera kring
en felmarginal för skattningen, så angav 1998 års undersökning detta intervall till
cirka 5,8 procent uppåt och nedåt från skattningen på 26 000. Räknar vi med en
symmetrisk felmarginal på 5 procent i 2007 års skattning innebär det att skattningen på 29 500 omges i vardera riktningen av en felmarginal på cirka 1 500 individer (lika många som 1998 års skattning).
Sveriges befolkning har ökat sedan den senaste undersökningen av narkotikaanvändningen 1998. Då hade Sverige enligt SCB 8 854 322 invånare. År 2007 hade
befolkningen ökat till 9 182 927. Om man räknar om skattningen för 1998 till procent blir det 0,29 procent eller 2,9 per 1 000 invånare. Motsvarande siffra för 2007
är 0,32 procent av befolkningen eller 3,2 personer per 1 000 invånare.
Räknar man bara med personer i åldersintervallet 15–64 år ger det för 1998 talet
4,6 per 1 000 invånare, för 2007 ger det 4,9 problematiska narkotikaanvändare per
1 000 invånare.
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Sammanfattning och diskussion

av det tunga narkotikamissbrukets utveckling som man får
genom speciella undersökningar är påfallande kortfattad. Missbruket förefaller ha
ökat under 1970-talet och 1990-talet men det har varit mer stabilt under 1980-talet
och 2000-talet. Att man har använt olika metoder för datainsamling, databearbetning och analys har försvårat jämförelser mellan de olika mättillfällena. Men resultaten styrks av exempelvis mängden narkotikabeslag och narkotikabrottslighet.
Syftet med vår studie är att utvärdera tidigare mörkertalsberäkningar samt att
presentera ett mer effektivt sätt att mäta omfattningen på det problematiska narkotikamissbruket. Att vi har gjort beräkningen på registerdata ökar på flera sätt
användbarheten samtidigt som kostnaderna kan hållas nere. I denna studie har vi
förutom personer i patientregistret också tagit med personer som klassificerats som
narkotikamissbrukare inom kriminalvården. Man kan anta att dessa register tillsammans innehåller en betydande andel av de personer som har ett problematiskt
narkotikamissbruk.
Tidigare användes ofta begreppet tungt narkotikamissbruk, men vi vill i stället lansera begreppet problematisk narkotikaanvändning. Termen tar sin utgångspunkt i problem som uppstår till följd av narkotikaanvändningen och som lett till
att personerna registrerats i något av de register som använts för att beräkna omfattningen av missbruket.
Definitionen av problematisk narkotikaanvändning är att en person skrivits ut
från den slutna hälso- och sjukvården med en narkotikadiagnos eller att personen
klassats som grav narkotikamissbrukare inom kriminalvården. Enligt våra beräkningar var det 29 500 personer som använde narkotika på det här sättet 2007.
Siffran är något högre än i tidigare skattningar, även om man tar hänsyn till befolkningsökningen. Men när vi jämför olika tvärsnittsundersökningar kan vi inte utesluta att skillnaderna beror på att olika metoder använts. Metoden vi beskriver i
den här rapporten skulle däremot kunna utgöra startpunkten både för beräkningar
tillbaka i historien och för prognoser av problematisk narkotikaanvändning eftersom data finns lagrade i register som innehåller uppgifter många år bakåt i tiden och
även ständigt uppdateras.
Ett annat syfte var att utvärdera tidigare beräkningar med grund i data från
patientregistret. Studien visade att överlappningen under ett kalenderår var tämligen
liten mellan de båda datakällorna och endast drygt 16 procent av de som bedömts
vara grava narkomaner inom kriminalvården var kända inom hälso- och sjukvårdens slutenvård. En möjlig förklaring är givetvis att en person som sitter i fängelse
inte kan gå till läkare lika lätt som en som är fri. Slutsatsen är att registeruppgifter från Kriminalvården ger kunskap om individer som skulle förblivit okända om

Den samlade bilden
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utgångspunkten varit patientregistret. För att undersöka detta närmare bör man
göra en fördjupad studie där en grupp som varit klienter inom Kriminalvården ett
visst år jämförs med material från hälso- och sjukvården under en längre tidsperiod.
Registermaterialet som legat till grund för denna studie innehåller bland annat
personnummer. Det gör det också möjligt att belysa andra viktiga variabler som till
exempel etnicitet, boendeförhållanden, hälsa och dödlighet.
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Appendix. Diagnoser som ingår i
epidemiologiskt centrums narkotikaindex

F11–F16, F18, F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser
O35.5 Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel
P04.4 Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern
T40 Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel
T43.6 Förgiftning med psykostimulantia med missbruksrisk
Z50.3 Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare
Z71.5 Rådgivning och kontroll vid drogmissbruk
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Det är inte lätt att kartlägga ett till stor del stigmatiserande beteende, så
detta projekt har använt sig av flera beprövade metoder för att beräkna
antalet narkotikabrukare bland specifika grupper, samt i den allmanna
befolkningen. Bland metoderna som användes finns den största
enkätundersökningen om narkotikavanor i modern svensk historia
– möjligtvis någonsin – samt den första kända svenska tillämpningen av
metoden respondent-driven sampling, som har varit framgångsrik i ett
antal andra länder för att undersöka förekomsten av tung narkotikaanvändning.

Narkotikabruket i Sverige

Hur många människor i Sverige använder narkotika och hur ser deras
livssituation ut? Dessa två frågor har legat till grund för sju olika studier
vars resultat redovisas i den här rapporten. Projektet härrör från ett
uppdrag som Statens folkhälsoinstitut fick år 2005 av dåvarande
Mobilisering mot narkotika.

Resultaten från flera av studierna kan forma ett nytt underlag för att
underlätta framtida inriktningar och policybeslut. Rapporten visar bland
annat oroväckande narkotikavanor hos yngre personer och tydliga
könsskillnader i narkotikavanorna i vissa grupper, ofta förknippad med
olika levnadsvillkor för män och kvinnor. En uppdelning via preparat i
de flesta av undersökningarna har gett mycket värdefull information om
olika substansers genomslag i samhället, och bland vilka grupper.
Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.
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