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Förord

Denna rapport är ett resultat av en process som tagit nästan två år från start 
till slut. Jag är både glad och stolt över att vi nu är framme vid att presentera 
länets första gemensamma drogvaneundersökning för skolår 7-9. Utifrån 
intresse för och egen erfarenhet av lokalt alkohol- och drogförebyggande 
arbete samt drogvaneundersökningar tog jag ett initiativ att samla alla dem 
som arbetat med lokala drogvaneundersökningar för att diskutera om det 
fanns ett behov av att utveckla ett gemensamt undersökningsinstrument. 
Redan tidigt i diskussionerna framkom en vilja att samarbeta i frågan, 
men också ett stort behov av att bevaka lokala intressen och möjligheter 
att använda tidigare undersökningars resultat. En viktig aktör initialt och 
i det fortsatta arbetet blev landstingets folkhälsoavdelning som tidigare 
gjort en länsövergripande undersökning av ungdomarnas drogvanor i 
skolår 9. De olika kommunernas intresse tillsammans med folkhälsoav-
delningens intresse för att vidga undersökningen till fler områden gjorde 
att diskussionerna blev livliga och utvecklande. När vi var framme vid 
att starta undersökningen hade många kompromisser gjorts. När väl 
undersökningsarbetet startade ledde det till både utmaningar och kom-
petensutveckling hos samtliga inblandade på Luppen kunskapscentrum. 
En av utmaningarna var att få det, enligt försäljaren, alldeles utmärkta och 
felfria skannings- och bearbetningsprogrammet att fungera. Efter stundom 
förtvivlan, men också många skratt och en fantastisk datasupport från 
vår inhyrda expert Peter Krause, fungerade programvaran till slut och vi 
kunde fortsätta utmaningen att skanna och bearbeta 10 905 enkäter. Efter 
en statistisk bearbetning och arbetet med ett antal lokala rapporter är vi 
nu framme vid denna rapport. 

En av Luppens främsta uppgifter är att tillvarata och utveckla praktikens 
kunskap och arbetet med denna undersökning är enligt mig ett alldeles 
utmärkt exempel på just det. En annan av våra uppgifter är att föra samman 
praktikens kunskap med forskning. I denna rapport görs det främst genom 
att fil. dr. Kerstin Svensson, Socialhögskolan i Lund* skriver ett kapitel 
om vad forskningen säger om förebyggande arbete där hon framförallt 
lyfter fram skolans roll som drogförebyggande arena. Jag hoppas och tror 
att resultatet och erfarenheterna från arbetet med denna undersökning 
tillsammans med den kunskap som Kerstin Svensson lyfter fram leder till 
en utveckling och ett ännu mer framgångsrikt drogförebyggande arbete 
i kommunerna.

Avslutningsvis vill jag tacka alla inblandade; Birgitta Ander på Hälso-
högskolan, arbetsgruppen med kommun- och landstingsrepresentanter, 
alla medarbetare på Luppen, våra tillfälliga medarbetare Peter Krause, 

* Kerstin Svensson är fil.dr. vid Socialhögskolan i Lund samt socionom. För mer infor-
mation, se http://www.soch.lu.se/KS.htm.
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Caroline Stendahl och Therese Stendahl. All personal på skolorna som 
har arbetat med genomförandet av undersökningen. Ett tack riktas också 
till länsstyrelsen för ekonomiskt stöd. Avslutningsvis vill jag speciellt tacka 
projektledare Sofia Enell* för att hon ständigt och tålmodigt har löst alla 
de utmaningar som detta projekt har inneburit.

Jönköping maj 2005

Thorbjörn Ahlgren
FoU-samordnare
 

* Sofia Enell är socionom och har på uppdrag av Luppen och Hälsohögskolan i Jönkö-
ping genomfört flera undersökningar som främst utgår från socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg, bl.a. en utvärdering av en barnavårdscentral och en undersökning om 
kontaktfamiljer.
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Sammanfattning

Undersökningen utgår från en enkätundersökning av samtliga skolelever 
i åren 7-9 i Jönköpings län. Eleverna har fått svara på frågor om sina to-
baks-, alkohol- och narkotikavanor samt frågor om skoltrivsel, skolfrånvaro 
och fritidsvanor. Kommunerna har använt pappers- eller nätenkät för att 
genomföra undersökningen. Man kan konstatera att det externa bortfal-
let i kommunerna varierar och att några kommuner har ett problematiskt 
högt bortfall. 

Resultatet för undersökningen i Jönköpings län visar att 23,9 procent 
av pojkarna och 18,9 procent av flickorna i skolår 9 använder tobak, d.v.s. 
röker och/eller snusar. Det är alltså fler pojkar än flickor som använder 
tobak. Resultatet visar att det finns kommuner som inte har en så stor 
andel tobaksanvändare i relation till de andra kommunerna, men av de 
elever som använder tobak är en stor del regelbundna användare. Det 
finns stora skillnader mellan kommunerna, men också mellan skolåren 
och könen i kommunerna. 

Närmare varannan elev i år 9 (48,6 procent) har druckit alkohol under 
det senaste året. Av dem som dricker alkohol är fyra av tio regelbundna 
alkoholkonsumenter1 . Elever som intensivkonsumerar alkohol2 är en ti-
ondel av besvarade enkäter i år 9 i länet. Det finns stora skillnader mellan 
kommunerna och mellan könen i kommunerna. Eleverna har i undersök-
ningen fått ange vilka alkoholdrycker de dricker. Det har varit svårt att 
skilja de olika dryckerna åt, vilket kan tyda på att eleverna idag kombinerar 
olika alkoholdrycker och att tillgängligheten för de olika dryckerna inte 
skiljer sig nämnvärt åt. 

25,9 procent av eleverna i år 9 har svarat att deras föräldrar inte vet om 
att de dricker alkohol. I samtliga skolår är det fler elever, både pojkar och 
flickor, som har svarat att deras föräldrar accepterar att de dricker alkohol, 
än som har svarat att deras föräldrar förbjuder dem att dricka alkohol. 

Det är 2,8 procent av eleverna i år 9 som någon gång har använt nar-
kotika. I kommunerna varierar andelen och antalet elever som använt 
narkotika. I mer än hälften av kommunerna har färre än fem elever i år 
9 uppgett att de använt narkotika och i de större kommunerna har upp 
till 48 elever i år 9 använt narkotika. Det är betydligt fler, 6,4 procent 
av eleverna i år 9, som någon gång har haft lust att använda narkotika. 
Hasch/marijuana är den vanligaste narkotikasorten i länet. 

1 Regelbunden alkoholkonsument är den elev som dricker alkohol en till två gånger i 
månaden eller oftare.
2 För att vara intensivkonsument ska eleven vid ett tillfälle minst ett par gånger i måna-
den dricka motsvarande minst en halv flaska sprit eller en hel flaska vin eller 4 burkar 
starköl eller 4 stora flaskor starkcider eller 6 burkar öl, klass II (folköl).
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Eleverna har fått svara på sina erfarenheter av alkohol i trafiken. Det visar 
sig att nästan en femtedel av eleverna i år 9 i länet har åkt med en berusad 
förare. Det är fler elever som har svarat att de någon gång har förhindrat 
eller försökt förhindra en berusad person att köra än elever som har åkt 
med en berusad förare. 

Resultat av korstabuleringar visar att elever som får alkohol hemifrån, 
från föräldrar eller syskon, konsumerar mer och oftare alkohol än andra 
elever. De elever som har svarat att de får smaka alkohol hemma visar sig 
övervägande vara lågkonsumenter3. Av de korstabuleringar som gjorts 
i denna undersökning för att analysera vilka elever som väljer att inte 
använda och vilka som väljer att använda droger, så har skoltrivsel, skol-
närvaro och fritidsvanor gett tydligast resultat. Elever som trivs i skolan, 
har hög närvaro och deltar i en idrottsförening och/eller kyrka har lägre 
tobaks- och alkoholkonsumtion än övriga elever.
 

3 Lågkonsument av alkohol dricker sällan och lite alkohol.
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Inledning

Det finns ett stort intresse för att genomföra undersökningar som kartläg-
ger ungdomars drogvanor. CAN4 har gjort undersökningar om skolelevers 
drogvanor sedan 1971 och det har ständigt funnits lokala undersökningar 
för att få bättre kunskap om ungdomars drogvanor. Varför är det då viktigt 
att följa drogvaneutvecklingen bland ungdomar? Det förekommer ofta 
rykten och gissningar om hur elevers alkoholkonsumtion ser ut. Utifrån 
dessa rykten som ibland handlar om att svartmåla dagens ungdomar är 
det viktigt att visa hur verkligheten ser ut. Det är också viktigt att visa 
hur verkligheten ser ut då många ungdomar påverkas av något som man 
kallar ”majoritetsmissförstånd”. Majoritetsmissförstånd kan förklaras 
som att många barn och unga tror att fler röker, dricker alkohol och pro-
var droger än vad som är fallet, och att detta i sin tur kan fungera som 
ett slags fiktivt socialt stöd för dem att göra detsamma5. Att undersöka 
ungdomars drogvanor kan göras på olika sätt6. I denna undersökning 
har vi valt att använda enkätundersökning som metod. En anledning till 
detta är att den ger en någorlunda välgrundad uppfattning om vad och 
hur mycket skolelever använder av olika berusningsmedel, samtidigt som 
man kan fråga om andra faktorer som påverkar ungdomars drogvanor. 
En annan anledning är att drogvaneundersökningar och redovisning av 
resultat kan leda till att de lokala politikerna bidrar till att skapa och om-
fördela resurser för det förebyggande arbetet. Engagemanget kan också 
öka för att minska ungdomars droganvändande genom en undersökning. 
Det gäller engagemanget bland professionella som skolpersonal, fältare, 
vårdanställda m.fl. och framförallt hos elevernas föräldrar. Återkommande 
undersökningar kan visa tendenser i elevernas användande men också på 
hur olika förebyggande åtgärder har slagit ut. En bra undersökning kan 
också användas till fördjupade analyser av orsakssamband7.

4 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
5 Barnombudsmannen (2005). Öppna för gränser, barns och ungas tankar om alkohol, 
tobak och narkotika. Barnombudsmannens årsrapport 2005, Stockholm.
6 Genom att använda polisregistret över polisingripanden, akutinläggningar på sjukhus, 
intervjua nyckelgrupper av professionella och andra kännare i lokalsamhället, djupin-
tervjua ungdomar, arrangera fokusgruppsintervjuer eller återkommande arbeta med 
anonyma enkätundersökningar av elever för att få bättre kunskap om hur barn och unga 
förhåller sig till droger.
7 Larsson, J. (2005). Rapport om ungdomars tobaks- alkohol och drogvanor i Katri-
neholms kommun årskurs 9 och årskurs 2, gymnasiet hösten 2004. Folkhälsoenheten i 
Katrineholms kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo. 
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När det gäller förebyggande arbete finns det forskning som visar på 
fyra områden som påverkar ungdomars drogvanor8. Det första området 
är tillgängligheten på alkohol. Då Sverige idag ingår i EU har Sverige 
som enskilt land mindre möjligheter än tidigare att påverka pris och 
tillgänglighet. Kommuner kan däremot arbeta för att öka kunskapen hos 
försäljare och föräldrar för att minska tillgängligheten för barn och unga 
under 18 år. 

Det andra området som påverkar ungdomars drogvanor är insatser för 
föräldrar. Internationella studier och nyligen genomförda studier i Sverige 
har visat goda resultat av att arbeta med föräldrars inställning och kunskap 
om ungdomar och droger. Marklund har i sin studie visat på betydelsen av 
föräldrars egna alkoholvanor och bjudvanor för ungdomars alkoholkon-
sumtion9. I hennes studie framkommer att de föräldrar som ibland eller 
ofta bjuder sina ungdomar på alkohol oftare har ungdomar med en hög 
alkoholkonsumtion. I en uppföljningsstudie år 2000 visar Marklund att 
sambanden består, men att antalet föräldrar som bjuder sina ungdomar 
på alkohol har minskat. I Barnombudsmannens årsrapport 2005 fram-
kommer att barn och unga vill att vuxna sätter tydliga gränser och regler 
kring droger10. Ett projekt i Örebro har visat att relativt enkla insatser för 
föräldrar har gett effekt på ungdomars alkoholvanor. Statens folkhälsoin-
stitut skriver att det vetenskapliga stödet för föräldrastöd är starkt. Störst 
effekt har de insatser som erbjuds redan i förskoleåldern11. 

Det tredje området är skolan. Studier som har genomförts i skolan visar 
att insatser som syftar till en god skolmiljö för att främja elevernas hälsa 
och lärande har goda effekter på utåtagerande beteende vilket bl.a. är 
alkoholbruk. En av de insatser som inte påverkar ungdomars drogvanor 
är undervisning om droger i skolan.

Det fjärde och sista området som kan vara preventivt för drogvanor under 
tonåren är insatser i det lokala samhället. En del av det lokala samhället 
är föreningslivet som berör såväl eleverna som föräldrarna. Mahoney och 
Stattin har gjort en studie om fritidsaktiviteters och särskilt fritidsgårdars 
betydelse för ungdomar12. Fritidsaktiviteter har en positiv påverkan på 

8 Statens Folkhälsoinstitut (2005). Alkoholbruk under tonåren: förebyggande insatser. 
www.fhi.se
9 Marklund, U. (1983). Droger och påverkan. Elevanalys som utgångspunkt för drog-
undervisning. Göteborg studies in educational sciences, 42, Göteborgs universitet.
Marklund, U. (2000). Har det hänt något med föräldrars bjudvanor? Alkohol och 
narkotika, 4, 32-35.
10 Barnombudsmannen (2005). Öppna för gränser, barns och ungas tankar om alkohol, 
tobak och narkotika. Barnombudsmannens årsrapport 2005, Stockholm.
11 Statens Folkhälsoinstitut. (2005). Statens folkhälsoinstitut, Alkohol under tonåren: 
förebyggande insatser. www.fhi.se
12 Mahoney, J. L. & Stattin, H. (2000). Leisure activities and adolescent antisocial 
behavior: The role of structure and social context. Journal of Adolescence 2000, 23, 
113-127.
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ungdomar då de ofta leder till en lägre grad av normbrytande beteende 
och bättre självkänsla. Ungdomar utan fritidsaktivitet uppvisar istället en 
hög grad av normbrytande beteende och dåliga relationer till föräldrar och 
kamrater. Forskare menar att fritidsaktiviteter kan bidra till att strukturera 
ungdomens dagliga liv, ge länkar till kompetenta vuxna och jämnåriga och 
bygga upp självkänslan hos ungdomar genom att de får utveckla intres-
sen och färdigheter. Att vara med i en fritidsaktivitet skapar möjlighet 
för ungdomar att känna sig kompetenta och accepterade inom ett socialt 
system. Mahoney och Stattins studie visar att många ungdomar som redan 
har ett normbrytande beteende söker sig till fritidsgårdar. Ungdomarna 
har oftare än andra en bristande föräldrainsyn, kriminalitet, en dålig själv-
känsla och en dålig skolgång. Av studien framkommer att ungdomarna 
ofta behåller sitt normbrytande beteende när de besöker fritidsgårdar. Det 
som Mahoney och Stattin problematiserar med fritidsgårdarna är deras 
inriktning på aktiviteter som främst är uppbyggda kring spontanitet och 
ett ”här och nu”. Spontana aktiviteter ger inte de strukturerade inslag 
som ungdomar behöver. Fritidsgårdar saknar också ofta aktiviteter där 
ungdomar får möjlighet att utveckla färdigheter och på så sätt bygga upp 
sin självkänsla. Genom jämförelser med olika fritidsgårdar visar Mahoney 
och Stattin att deras hypotes kan stämma. Fritidsgårdar som har struk-
turerade aktiviteter, en trygg och stabil personalsituation, stöd från både 
kommun och lokalsamhälle, en helhetssyn på ungdomar samt betoning på 
relationer med ungdomar, visar bättre resultat än fritidsgårdar som saknar 
dessa faktorer. Mahoney och Stattin betonar att de inte kan visa kausala 
samband, utan endast resultat som avspeglar samband. Författarna drar 
slutsatsen att fritidsgårdar inte nödvändigtvis fungerar som en skyddande 
kontext för ungdomar. 

Föreliggande rapport kommer genom en forskningsöversikt, skriven av 
fil.dr. Kerstin Svensson, att fokusera på skolan som ett område för förebyg-
gande insatser mot ungdomars drogvanor. Forskning visar inte att övriga 
områden är mindre viktiga, föräldrar och fritid är områden som påverkar 
ungdomars liv i hög grad. Anledningen till att fokus lagts på skolan är att 
skolan är den arena som når samtliga barn och ungdomar upp till 16 års 
ålder. Att skolan också är en myndighet gör att de har en annan öppenhet 
för insatser riktade mot ungdomar än vad föräldrar och föreningsliv har, 
då de mer kan representera en privat arena. Skolan är en plats där barn 
och ungdomar naturligt möter vuxna som blir förebilder och visar hur 
lärande, kommunikation och sociala färdigheter kan hanteras och utvecklas. 
Skolpersonal är en oundviklig grupp för ungdomar, vilket gör att deras 
sociala kompetens kan få stor betydelse. Svensson skriver mer i sitt avsnitt 
om skolans roll och möjligheter att förebygga ungdomars drogvanor.

Undersökningen inleds med en metodgenomgång och –diskussion, och 
följs därefter av Kerstin Svenssons forskningsöversikt om förebyggande 
arbete. Resultatet presenteras som en övergripande sammanfattning av 
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de tabeller som återfinns som bilagor. Resultatdelen visar även i diagram-
form olika resultat av undersökningen. Som avslutning på resultatdelen 
presenteras vilka samband som kan finnas med elevernas drogvanor. 
Sambanden utgår från resultat av enkäten om föräldrarnas inställning till 
alkoholkonsumtion, trivsel och närvaro i skolan samt elevens fritidsvanor. 
Efter resultatdelen följer en diskussion där resultatet lyfts upp och ana-
lyseras. Frågor som undersökningen har väckt och som bör undersökas 
vidare avslutar rapporten.
 

12



Metodgenomgång

Urval

Undersökningen genomfördes utifrån intressenternas13 önskemål som en 
totalundersökning i skolår 7-9. Vissa kommuner ville även nå andra elever 
som elever i år 6 och elever på gymnasiet och lade då till dessa skolor i sina 
respektive områden. I föreliggande rapport utgår vi endast från undersök-
ningsresultatet för elever i år 7-9. I elevunderlaget redovisas hur många 
elever som har svarat på enkäten i respektive kommun samt bortfall14. 

Genomförande

Enkätundersökningen genomfördes under veckorna 42-46, 2004 och 
berörde totalt 14 958 elever i skolåren 7-9. Att det blev fem veckor beror 
på att några skolor hade elever på praktik under vissa av veckorna. Vecka 
45 var höstlovsvecka för samtliga elever och några av skolorna valde att 
samla dem som inte hade genomfört enkäten veckan efter lovet för att 
undvika för stort externt bortfall. 

Kommunerna erbjöds att genomföra enkätundersökningen via en 
nätenkät eller en traditionell pappersenkät. Båda enkäterna hade samma 
utformning av frågor och information15. För de kommuner som valde att 
genomföra enkätundersökningen via en nätenkät tilldelades varje elev ett 
lösenord som efter användande blev förbrukat. När eleven hade skickat 
iväg sitt svar kopplades inte heller längre lösenordet till elevens enkätsvar, 
detta för att ge eleven anonymitet. 

Samtliga elever fick läsa igenom informationen innan de började svara på 
enkäten16. Även skolpersonal fick egen information om undersökningen17. 
Informationen var vilka som genomför undersökningen, undersökningens 
syfte, elevens anonymitet samt praktisk information om hur eleven ska 
fylla i enkäten.  

13 Jönköpings läns kommuner och folkhälsoavdelningen, landstinget i Jönköpings län.
14 Se tabell 1.
15 Enda skillnaden mellan enkäterna var att de som valde nätenkät fick en unik version 
av enkäten för varje kommun, där endast de skolor som var aktuella fanns angivna som 
alternativ, se bilaga 3. Då pappersenkäten skannades in blev samtliga skolor redovisade 
på första frågan, se bilaga 4.
16 Se bilaga 3.
17 Se bilaga 2.

13



Kommunerna ansvarade själva för att genomföra enkätundersökningen 
på skolorna. När enkäterna var ifyllda skickades de till Luppen kunskaps-
centrum för bearbetning och sammanställning. Kommunerna har därefter 
fått välja hur de vill få tillbaka sin kommuns resultat. Samtliga kommuner 
har fått en datafil med sin kommuns resultat och de kommuner som själva 
vill arbeta med sitt material har endast fått detta. Några kommuner har 
velat få ut resultatet även i frekvenstabeller för varje skolår uppdelat på kön. 
Sju kommuner har beställt en egen rapport för kommunens resultat.

Frågeformuläret

Undersökningen innehåller 38 frågor som har utformats utifrån önskemål 
från kommunerna18. Vissa frågor har varit frågor med flera svarsalternativ, 
men de flesta frågorna har haft ett svarsalternativ. Frågorna har utgått från 
sex områden; tobak, alkohol, narkotika, fritidsvanor, alkohol i trafiken 
och skola. 

Svarens tillförlitlighet

Tidigare erfarenheter av alkohol- och drogvaneundersökningar visar att 
det är få elever som medvetet överdriver sina drogvanor. Ofta är överdrif-
terna så stora att dessa enkätsvar är lätta att exkludera vid en granskning. 
23 enkäter som kan härledas till en kommun har tagits bort då de har 
bedömts vara oseriöst eller uppenbart skämtsamt ifyllda och utöver de 23 
har ytterligare 11 tagits bort av samma anledning, men där kommuntill-
hörighet inte har framgått. Ungdomar kan vid ifyllande av enkäten vilja 
imponera på skolkamrater, vilket är en risk man kan minimera genom att 
det ska vara tyst i klassen och att ingen elev kan se vad kamraterna fyller 
i för svar. Ett större problem är underrapportering och osanna svar. Man 
har gjort studier som visar att vuxna ofta underrapporterar när det gäller 
känsliga ämnen. Som vuxna kan elever underrapportera beteenden som 
inte är socialt önskvärda och/eller kriminella. Det gäller främst frågor kring 
narkotika där risken för underrapportering ökar. Elever kan känna en oro 
över att deras enkätsvar ska identifieras och leda till negativa konsekvenser 
för dem själva. Därför är det viktigt att skolorna respekterar och arbetar 
för att skydda elevernas anonymitet19. 

18 Se bilaga 4.
19 Larsson, J. (2005). Rapport om ungdomars tobaks-, alkohol- och drogvanor i Katri-
neholms kommun årskurs 9 och årskurs 2, gymnasiet hösten 2004. Folkhälsoenheten i 
Katrineholms kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo.
CAN (2005). Skolelevers drogvanor 2004. Rapport nr 84, Stockholm.
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Bortfall

Samtliga kommuner har lämnat uppgifter om hur många pojkar och flickor 
som går i varje skolår. Utifrån dessa uppgifter har det externa bortfallet 
räknats fram. Externt bortfall är de elever som inte har deltagit i under-
sökningen p.g.a. frånvaro vid undersökningstillfället. Det är sammanlagt 
14 958 elever som har berörts av enkätundersökningen och det är 13 084 
som har deltagit i undersökningen. Totalt är det ett externt bortfall på 14 
procent i undersökningen och mellan kommunerna varierar bortfallet från 
10 till 24 procent. Genom bortfallsanalyser vet man att de som konsumerar 
mycket alkohol och har erfarenhet av narkotika är överrepresenterade i 
bortfallet. Om de som ingår i bortfallet vid ett senare tillfälle skulle fylla 
i enkäten, skulle detta påverka resultatet med någon procentenhet20. För 
att det ska vara möjligt att dra slutsatser från resultatet bör det externa 
bortfallet inte vara för stort. Vi har dragit gränsen för externt bortfall vid 
25 procent då vi anser att resultatets tillförlitlighet kan ifrågasättas om 
bortfallet överstiger detta. Förutom det externa bortfallet som i vissa kom-
muner är stort har vi också ett internt bortfall på enkätfrågorna. Internt 
bortfall är när eleven väljer att inte svara på samtliga frågor i enkäten. Vissa 
frågor i enkäten behöver inte samtliga elever svara på, t.ex. om du inte 
dricker alkohol behöver du inte svara på följdfrågorna om hur alkohol-
konsumtionen ser ut. Men även på några av de frågor som alla elever ska 
svara på är det interna bortfallet högt, som t.ex. frågan om du har använt 
narkotika. De elever som inte har använt narkotika har hänvisats till nästa 
avsnitt, vilket antagligen gjort att många inte har svarat på frågan om sina 
narkotikavanor. Men det går inte att säga att alla elever som inte har svarat 
på frågan är detsamma som att de inte har använt narkotika. 

Det fanns en oro hos intressenterna efter genomförd enkätundersökning 
att de som valt att använda nätenkäten skulle få ett högre externt bortfall än 
de som använde pappersenkäten som skolorna är mer vana vid att hantera. 
Kommuner som flera år tillbaka har genomfört liknande undersökningar 
har fått ett högre bortfall när de övergick till nätenkäten samtidigt som 
de kommuner med högst bortfall har använt pappersenkät och bland de 
kommuner med lägst bortfall finns en kommun som använt nätenkät. Det 
verkar snarare vara rutiner kring ifyllandet av enkäterna som är avgörande 
för hur stort externt bortfall varje skola får.

20 CAN (2005). Skolelevers drogvanor 2004. Rapport nr 84, Stockholm.
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Bearbetning

Före skanning av pappersenkäter har enkäterna granskats för att finna 
enkäter som inte varit seriöst ifyllda. Då nätenkäterna direkt hamnade i 
ett statistikprogram har elevernas svar granskats utifrån datafilen för att 
finna uppenbart skämtsamt ifyllda enkäter. De 34 formulär som tagits bort 
har inte bearbetats. Efter inskanning har datamängden bearbetats och ett 
dataset för varje kommun har upprättats. För de kommuner som använde 
nätenkäten har endast bearbetning och dataset gjorts då enkätsvaren fanns 
att hämta på nätet. 

Ju fler steg det finns i bearbetningen av en datamängd desto större risk 
att fel kan uppträda. I denna undersökning har vi gått så metodiskt till 
väga som möjligt för att minimera felkällor. I efterhand har kontroller 
och felsökningar gjorts för att hålla bearbetningsfelen så få som möjligt. 
Enligt CAN är bearbetningsfel den feltyp som anses bidra minst till det 
totala felet21.

Praktiska uppgifter om rapporten

I resultatet kommer svaren att redovisas för de elever som har svarat vilket 
skolår de går i och om de är pojke eller flicka. I elevunderlaget redovisas 
hur många som valt att inte svara på frågan om skolår och kön. Samtliga 
redovisningar av resultat i procent är utifrån antalet elever som besvarat 
enkäten om inget annat anges22.

I de flesta tabellerna redovisas resultaten i procent. Att observera vid 
läsning är hur många som deltagit i undersökningen från kommunerna. 
Ett exempel är att i Jönköping motsvaras en elev i år 9 med 0,1 procent, 
medan i Aneby motsvaras en elev i år 9 med 3,6 procent. I tabellerna har 
avrundningar gjorts till en decimal. 

Inför fortsatt läsning är det också viktigt att ta del av följande tabellför-
klaringar. 

21 CAN (2005). Skolelevers drogvanor 2004. Rapport nr 84, Stockholm.
22 Då vi endast redovisar de elevers svar som svarat på skolår och kön kommer det att 
finnas enkätsvar som finns med i hela undersökningen genom att vara en del av det 
totala antalet besvarade enkäter, men utan att bli redovisade i resultatet.
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0,0 Ingen elev har svarat så på frågan, vid frågor som redovisas i procent.

- Ingen elev kan ange alternativet utifrån tidigare svar. T.ex. om 
 ingen elev i kommunen har svarat att de har använt narkotika 
 kan de heller inte svara på vilka sorter de har använt.

Ej svar Även om elever har kunnat svara på frågan har ingen elev sva-
 rat, vid frågor där svaren ej redovisas i procent utan med svars- 
 alternativen.

Metoddiskussion

Av metodgenomgången framkommer att undersökningen har problem 
med ett högt externt bortfall i några kommuner. Det höga bortfallet 
för vissa kommuner gör det tveksamt eller omöjligt att dra slutsatser av 
resultatet. 

Det har även varit ett problem med det interna bortfallet. De elever 
som inte använder tobak, alkohol eller narkotika har inte behövt svara 
på frågorna om hur tobaks-, alkohol- och narkotikavanorna ser ut. Detta 
leder till att det interna bortfallet blir stort, vilket för vissa frågor har 
blivit mer problematiskt då dessa elevers svar saknas i resultatet. Det är 
främst resultatet från frågan om föräldrarnas inställning till elevens alko-
holdrickande som har blivit svårt att använda. Vi vet inget utifrån denna 
undersökning vilken inställning föräldrarna till de elever som inte dricker 
har till alkohol.

I undersökningen har kommunerna haft möjlighet att använda pappers-
enkät eller nätenkät. Utifrån bearbetning av enkätundersökningen finns det 
fördelar med nätenkäten jämfört med pappersenkäten. En pappersenkät 
samlas in av lärare för att sedan sorteras och transporteras för bearbetning. 
Enkäten har bearbetats först genom skanning, tolkning, granskning och 
sedan upprättande av dataset. För nätenkäten är leden betydligt färre då 
det skapas ett dataset av besvarade enkäter genom programmet för näten-
käten som sedan har kunnat hämtas hem från hemsidan. Desto färre led 
i bearbetningen av enkäterna man kan få desto lägre blir risken för att fel 
kan uppkomma. Problemet med nätenkäten är de berördas tillförlit till en 
sådan hantering av enkätundersökning och där nätenkätens säkerhet och 
information om säkerheten är viktig.

Valet av frågor i enkäten har föregåtts av diskussioner mellan kommuner-
na där tidigare enkäter har fungerat som underlag. Den enkät som används 
i denna undersökning är således en kompromiss mellan kommunerna där 
villigheten att ändra i tidigare enkätfrågor har varierat stort. Ett resultat 
av detta är att vi i föreliggande rapport har kunnat göra få jämförelser 
med resultat från CAN. Enkäten har av flera upplevts som omfattande, 
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38 frågor, och önskemål om att få ner frågeantalet har framförts. När man 
diskuterar frågorna i enkäten bör man ta ställning till i vilket syfte som 
undersökningen genomförs. Är det för att kartlägga skolelevers drogva-
nor eller är det för att få ett underlag för åtgärder mot att skolelever ska 
använda droger? Föreliggande undersökning har inte haft ett tydligt syfte 
utan snarare byggt vidare på de olika kommunernas tidigare kunskap och 
intressen. För kommande undersökningar bör kommunerna, folkhälsoav-
delningen i landstinget i Jönköpings län samt Luppen kunskapscentrum 
diskutera syftet och hur undersökningens resultat ska användas.
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Vad säger forskningen om 
förebyggande arbete?

Kerstin Svensson, fil.dr., universitetsadjunkt, Socialhögskolan, Lund

Idén om det förebyggande arbetet, att göra något innan ett problem har 
utvecklats är en gammal tanke. Ingrid Sahlin (2000) har konstaterat att 
idéer om preventiva insatser fanns redan i antikens Grekland. Trots att vi 
egentligen alltid har försökt skydda och hindra barn och ungdomar från 
att göra misstag och få problem finns det alltid problem kvar. Fungerar 
inte prevention, kan man då undra. Eller - vet vi någonting om vad det 
är som fungerar? 

För att sätta insatserna i ett sammanhang måste vi först konstatera att 
droger är intressanta för ungdomar. Droger kan fylla många funktioner. 
De kan vara viktiga symboler för att markera vuxenhet, vilket t.ex. kan 
vara fallet med alkoholen. Illegala droger däremot kan ha motsatt verkan, 
de kan fungera som symboler för att visa avståndstagande från vuxenlivet. 
Drogens symbolfunktion har en sammanhållande verkan, som ung kan 
man visa sin tillhörighet till andra genom att använda eller avstå från alko-
hol och droger. Genom att alkohol och droger kan användas som symbol 
både för tillhörighet och avståndstagande blir de viktiga för tonåringar i 
deras identifikationsprocess (se t.ex. Lalander och Johansson, 2002).  För 
en del unga handlar det om att prova vid enstaka tillfällen, för andra är 
det frågan om att ett missbruk och beroende utvecklas. Hur kan man då 
agera för att försöka skydda de unga från framtida problem med alkohol 
och droger? 

Risk- och skyddsfaktorer

Generellt brukar man tala om risk- och skyddsfaktorer när man pratar 
om faktorer hos ungdomarna. I insatserna skall man verka för att stärka 
skyddsfaktorerna och att mota undan riskfaktorerna. Det finns inga enkla 
lösningar på hur detta skall gå till, inte minst eftersom ungdomars vägar till 
droger kan se väldigt olika ut. Vad man vet är dock att ju fler riskfaktorer 
och ju färre skyddsfaktorer en ung person har, desto större är riskerna för 
att denna person skall få ett problematiskt förhållande till droger. 

Risk- och skyddsfaktorer finns både i samhället, i den nära omgiv-
ningen, familjen och hos individer. En individ med starka skyddsfaktorer 
kan klara sig bra i ett sammanhang med många risker, precis som att en 
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individ med starka riskfaktorer kan få problem även i en omgivning som 
är rik på skyddsfaktorer. Enkelt uttryckt kan man säga att individer med 
många riskfaktorer behöver stärka de skyddande faktorerna för att undvika 
problem. 

Det finns många olika sammanställningar av risk- och skyddsfaktorer, 
benämningarna på de olika faktorerna varierar något, men de uttrycker 
samma företeelser med olika ord. Risk- och skyddsfaktorer är varandras 
motsatser. Riskfaktorer i samhället är t.ex. god tillgång till droger, svag 
lagstiftning och svag kontroll. I närsamhället är riskfaktorerna att bo i 
områden med hög arbetslöshet, kriminalitet, fattigdom och torftig fysisk 
miljö. I skolan ser man riskfaktorer i bl.a. dåliga skolresultat, skolk, bris-
tande trivsel i skolan och låga förväntningar från skolan. Ur familjeper-
spektiv är unga, lågutbildade, ensamstående föräldrar en riskfaktor, andra 
är att det är allvarliga konflikter i familjen, oklara regler, att föräldrarna 
missbrukar, att de bjuder den unge på alkohol eller att de har en tillåtande 
attityd till tobak, alkohol och droger. Att umgås med kamrater med många 
riskfaktorer är i sig en riskfaktor. Hos individen finns riskfaktorer i bl.a. 
psykisk ohälsa, aggressivitet, känsla av utanförskap, låg impulskontroll 
samt i tidig drogdebut och kriminalitet.

Den kunskap vi har idag säger oss att ett välfungerande samhälle med 
social trygghet åt flertalet ökar förutsättningarna för en låg andel sociala 
problem. Riskfaktorerna samverkar ofta och man kan se att de som lever 
i de utsatta bostadsområdena också är de som i hög utsträckning uppvisar 
riskfaktorer i familjen, umgänget och hos individerna (Forster, 2003; Sell-
ström och Bremberg, 2004).  Litteraturtips för detta område är t.ex.:
* Lagerberg, Dagmar och Sundelin, Claes (2000). Risk och prognos i social 
barnavård, - Forskningsmetoder och resultat. Centrum för utvärdering av 
socialt arbete. Stockholm: Gothia. 
* Söderholm Carpelan, Kerstin och Runquist, Weddig, (2002, red). Ung 
med tung social problematik: hur kan vi förstå, förutsäga och planera för fram-
tida behandling? Stockholm: Statens institutionsstyrelse. 
* Andréasson, Sven (2004, red). Den svenska supen i det nya Europa. Nya 
villkor för alkoholprevention: en kunskapsöversikt. Statens folkhälsoinstitut: 
Stockholm: Gothia.

Preventionens många vägar

Prevention innebär att öka de skyddande faktorerna, men det kan innebära 
mycket skilda insatser. En strikt kontrollpolitik kan fungera preventivt, 
en arbetsmarknads- och bostadspolitik kan ha preventiv effekt liksom 
familjepolitiska insatser och insatser på individ- och gruppnivå. Inom pre-
ventionsforskningen talar man om både prevention och promotion, d.v.s. 
både förebyggande och främjande (se t.ex. Ferrer-Wreder m.fl., 2004). 
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Under lång tid har man talat om primär, sekundär och tertiär preven-
tion. Dessa kan också benämnas utifrån vad de har för inriktning. Den 
primära preventionen är universell, den riktar sig till alla och har som syfte 
att ingen skall få problem. Här särskiljer man inte någon i målgruppen eller 
beaktar riskfaktorer. Den sekundära preventionen är selektiv och vänder 
sig till dem som är i särskilda riskgrupper. Det är alltså inte individer som 
särskiljs utan grupper. Den tertiära preventionen genomförs när problemet 
redan har uppstått och syftar till att hindra att det fortsätter, eller att det 
återkommer. Det är alltså en indikerad insats det är fråga om, man gör 
något på förekommen anledning. 

Att utvärdera förebyggande och främjande insatser är komplicerat. 
Eftersom riskfaktorer finns på flera nivåer och insatser kan ske med olika 
fokus är det en mycket mångfacetterad verksamhet vi pratar om här. Det 
är naturligtvis därför mycket svårt att urskilja vad det är som fungerar. 
En insats på ett område kan motverkas av samtidiga förändringar på ett 
annat. För att kunna få kunskap om hur en insats fungerar bör man kunna 
göra jämförelser med en liknande grupp i ett liknande sammanhang, som 
inte har varit med om den undersökta insatsen. Därför är det studier där 
man har gjort insatser med en grupp och jämfört utvecklingen i denna 
med en kontrollgrupp som inte fått insatsen, som kan säga något om 
huruvida det har fungerat. Att utvärdera en insats bara genom att följa 
dem som varit med om den ger i och för sig information om hur det gick 
för denna grupp, men vi kan aldrig veta om det var tack vare eller trots 
insatsen som det gick bra för dem (Thorsen och Andersson, 2000; Fer-
rer-Wreder, 2004 m.fl.). 

De förebyggande och främjande insatser som har visat sig ha goda ef-
fekter är vanligen de som påverkar flera områden. Det kan handla om att 
samtidigt påverka faktorer i omgivningen och stärka individer. Det kan 
också handla om att kombinera insatser som reducerar riskfaktorer och 
stärker skyddsfaktorer hos individen (Ferrer-Wreder, 2004 m.fl.).

Skolan som drogförebyggande arena

Skolan är en given arena för drogprevention eftersom skolplikt råder upp 
till 16 års ålder och de flesta som får drogproblem har debuterat före av-
slutad skolgång. Naturligtvis kan risk- och skyddsfaktorer väga upp varan-
dra, men det finns också skyddsfaktorer som kan överväga riskfaktorerna. 
Dessa är framför allt intelligens, intolerant attityd mot problembeteende, 
sociala färdigheter och god anknytning till skolan (Forster, 2003). Skolan 
har alltså en viktig roll i preventionen, inte genom särskilda program, utan 
genom att i sig möjliggöra en skyddsfaktor. Insatserna i skolan kan delas 
in i tre grupper: ämnesanknuten undervisning, projektarbeten och reaktiv 
prevention (Persson och Svensson, 2005).
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Den ämnesanknutna undervisningen innebär att man utifrån ämnet man 
läser tar upp droger som en del. Ofta sker denna undervisning inom NO-
ämnena kemi och framför allt biologi. Man talar därför mycket om preparat 
och om drogers verkningar. Inte sällan innebär denna undervisning att 
man i huvudsak lyfter upp drogernas skadeverkningar. Information om 
droger och dess skadeverkningar är en kunskap om ett fenomen som finns 
i samhället och det har därför ett givet sammanhang i skolan. Däremot 
är det tveksamt om denna information i sig har någon direkt preventiv 
verkan, eftersom den vare sig främjar utvecklande av skyddsfaktorer eller 
hindrar riskfaktorer. Ungdomar saknar inte information om droger, de 
får information i många sammanhang. Det är alltså inte brist på informa-
tion som skall mötas, utan snarare en nyansering av informationen. För 
att informationen till eleverna skall fungera krävs att de som informerar 
är kunniga och säkra i sin kunskap, annars kommer budskap från andra 
källor att vara mer lockande. Det finns dessutom en inbyggd paradox i att 
tala om alkohol och droger i syfte att de unga inte skall bli intresserade. 
Information som ges har ofta det motsatta syftet: att väcka intresse.

Thorsen och Andersson (2000) har sammanställt vilka kunskaper som 
finns om undervisning och utbildning i alkohol- och narkotikapreventivt 
syfte. De konstaterar att det är få effekter som framkommer av utbildning 
och undervisning på detta område. De menar att problemen med under-
visningens effekter kan förklaras på många sätt: målet är inte möjligt att 
uppnå med undervisning, metoden kan vara fel, målgruppen kan vara fel 
eller att den som bedriver undervisningen kanske inte är rätt person för 
uppdraget. Det har också konstaterats i flera studier att lärare ofta sak-
nar den erforderliga kompetensen för denna undervisning (Nilsson och 
Sandström, 2001; Myndigheten för Skolutveckling, 2003 och Persson 
och Svensson, 2005). Trots att många brister har konstaterats i undervis-
ning om alkohol och narkotika, menar Thorsen och Andersson (2000) 
att det finns vissa typer av metoder som har effekt. Det är framförallt de 
där undervisningen endast är en av flera komponenter, men där tyngd-
punkten ligger på inslag av social färdighetsträning, d.v.s. främjande av 
individuella skyddsfaktorer.

Projektarbetsformen innebär att man arbetar med någon form av pro-
gramverksamhet med ett specifikt innehåll. Ett vanligt förekommande 
program är VÅGA som hämtats från en amerikansk förebild, D.A.R.E. 
Detta program som drivs, eller har drivits, i nästan en tredjedel av landets 
kommuner har inte, varken i sin amerikanska eller i sin svenska modell, 
visat sig ha avsedda effekter (Lindström och Svensson, 1998, Lynam m.fl., 
1999, Forster, 2003). I utvärderingarna av programmet har det t.o.m. 
framkommit tecken på att programmet har motsatt effekt, dvs. att det 
skapar ett större intresse för droger. Projekten fortsätter och man revide-
rar dem löpande i hopp om att kommande utvärderingar skall kunna visa 
att man funnit bättre former för att bedriva dem. Därför kan vi inte med 

22



säkerhet säga att VÅGA-projektet i sin nuvarande form inte fungerar så 
som det är avsett. Andra program som drivs i Sverige är t.ex. Johan och 
Sara, Lions Quest och Prime for Life. 

Forster (2003) konstaterar i sin genomgång av utvärderingar att de 
skolbaserade program som visat sig ha effekter är de som inte har fokuserat 
på särskilda problemområden, utan i stället har strävat efter att påverka 
kognition och beteende genom strukturerade aktiviteter, övningar, rollspel, 
feedback, uppmuntran och hemuppgifter. Viktiga komponenter i de pro-
gram som visat goda resultat är att de är relativt omfattande, de använder 
välfungerande pedagogiska grepp och de utvecklar elevernas sociala fär-
digheter. För att dessa program skall fungera behövs också en fungerande 
organisation, d.v.s. att det finns rutiner och samarbetsformer som fungerar, 
både inom skolan och mellan skolan och andra organisationer.

Holländaren Pim Cuijpers (2002) har i sin genomgång av forsknings-
resultat om drogprevention i skolan dragit ungefär samma slutsatser som 
Forster, men också fokuserat mer på specifika program. Cuijpers menar 
att fungerande insatser bygger på några centrala kriterier för att använda 
ett visst program: 
• programmet skall ha bevisade effekter
• metoder som bygger på interaktion med eleverna är bättre
• den bästa modell vi har bygger på socialt inflytande
• man skall fokusera normbildning
• man skall vara övertygad om att inte använda droger och att inte vara 
nyfiken på att använda droger
• med parallella samhälleliga interventioner ökar effekterna
• användande av faddrar/förebilder är bättre än att enbart använda 
vuxna
• om träning i sociala färdigheter ingår i programmet ökar effekten. 

Den reaktiva preventionen innebär att skolans personal tar upp diskussio-
ner om droger på förekommen anledning. Det är ingen insats i egentlig 
mening, utan snarare en markering från vuxenvärlden och skolan. Det är 
skyddsfaktorer att det finns kontroll, reaktion och konsekvens från vux-
envärlden och därför kan man se detta som en positiv insats. Att skolans 
personal reagerar på regelöverträdelse och missförhållanden är viktigt för 
elevernas tilltro till de regler som finns i skolan (Persson och Svensson, 
2005). Detta är dock inget område som i sig har studerats utifrån om det 
ger effekt. Av naturliga skäl är en sådan studie svår att genomföra eftersom 
man inte på förväg vet vilken händelse som kommer att inträffa och vilken 
reaktion som kommer att följa. Man kan inte heller i efterhand veta om 
den reaktion som använts har påverkat utvecklingen, eftersom det inte är 
möjligt att göra jämförelser med någon annan grupp.
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Förebygga och främja

Myndigheten för skolutveckling (2003) har konstaterat att skolklimatet 
och relationerna mellan elever och bemötandet av vuxna är centrala. En 
välfungerande skolgång är i sig en skyddsfaktor och responsen från lärare 
och annan skolpersonal är central för hur eleverna uppfattar och trivs i 
skolan. När elever som avbrutit sin skolgång skall beskriva motiven till sin 
vantrivsel i skolan beskriver de ofta att de har känt sig kränkta av lärare. 
Det handlar både om hur de har blivit bemötta och att de inte har blivit 
uppmärksammade (Henriksson, 2004). Det viktigaste i skolan är därför 
inte att specifika insatser genomförs. Det är viktigare att det reguljära 
arbetet fungerar bra. I den vardagliga skolsituationen behövs lärare som 
är uppmärksamma på både risk- och skyddsfaktorer, det behövs ett klimat 
som främjar elevernas trygghet och anknytning till varandra och till sko-
lan, det behövs ett tydligt regelverk och tydliga normer tillsammans med 
tydliga konsekvenser för gränsöverträdelser. I allt detta är skolpersonalens 
roll central. Det är de som står för normer och regler, som möjliggör elev-
ernas trygghet, som förmedlar kunskaper och som reagerar mot oönskade 
beteenden (Persson och Svensson, 2005). 

Peter Lindström (1993) har jämfört individuella riskfaktorer hos eleverna 
med de varierande insatserna i olika skolor. Utifrån studien kunde han 
konstatera att de individuella riskfaktorerna hade större betydelse för ut-
vecklande av sociala problem än vad variationen mellan skolor hade. Han 
menar alltså att skolans roll är underordnad föräldrarnas socioekonomiska 
status, familjestorleken, familjens sammanhållning och om den unge hade 
invandrarbakgrund. Detta innebär dock inte att skolan är oväsentlig i 
sammanhanget. När skolan möter de ungdomar som har egna riskfak-
torer eller riskfaktorer i familjen och omgivningen, finns det fortfarande 
möjlighet att påverka. Skolan kompletterar de faktorer som finns i övrigt 
och som sådan är det viktigt att främja skyddsfaktorer för att i möjligaste 
mån kompensera de riskfaktorer som finns. 

Skolan kan inte vara den enda förebyggande och främjande insatsen. 
Insatser genom politiska beslut är viktiga förutsättningar för det som sker 
i skolan, liksom att meningsfulla fritidsaktiviteter är viktiga komplement 
till skolan. Några konkreta, generella råd om vad som skall göras är inte 
enkelt att ge utifrån de kunskaper vi har genom forskningen. Samtidigt 
som skolan möter alla ungdomar är både ungdomarna, deras förutsätt-
ningar och omgivningar samt skolans verksamhet olika på olika skolor. 
Lösningarna på vad som är den bästa insatsen måste därför formas utifrån 
de lokala förutsättningarna, där man tar tillvara på de möjligheter som 
finns och arbetar för att undvika de kända hindren. 

Ingen kan ensam bära ansvaret för drogpreventionen eller för de ungas 
etablering som välfungerande vuxna i samhället. Ungdomar skolas in i 
samhället utifrån hur de blir bemötta av familj, närsamhälle, skola, kamrater 
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och alla andra de möter under sin uppväxt. Vi vet att en god skolgång i 
sig är en viktig skyddsfaktor, att sträva efter att få en fungerande skolgång 
för alla är därför en preventiv insats. Vi vet att social färdighetsträning 
är viktigt. Att kompetenta lärare lär ut social kompetens är en central del 
i förebyggande arbete (Ogden, 2003). Information om drogers skade-
verkningar har däremot inte visats sig ha den avsedda effekten, snarare är 
den bästa preventionen den som inte kallas prevention och där man inte 
använder ord som alkohol och droger (Lalander och Svensson, 2002). 

Som jag konstaterade i inledningen har strävande efter att hindra problem 
från att uppkomma länge ansetts viktigt. Det tillkommer ständigt nya 
kunskaper om vilka komponenter som är viktiga för att få önskad effekt 
av insatserna. Under några år har ”Mobilisering mot narkotika” möjlig-
gjort förebyggande och främjande insatser. I april 2005 inrättade Statens 
folkhälsoinstitut en avdelning för alkohol- och narkotikafrågor med upp-
gift att bland annat verka för att utveckla skolans möjligheter att bedriva 
förebyggande arbete. Det finns ett uttalat politiskt intresse för prevention 
och det kommer att fortsätta produceras resultat från utvärderingar och 
forskningsprojekt. En god idé är att inför en satsning på prevention tillägna 
sig de befintliga kunskaperna. Allt för många insatser har skett för att de 
har verkat bra, inte för att de verkligen har varit bra.
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Resultat

Resultatet kommer här att presenteras översiktligt och sammanfattande. 
Texten utgår från de resultat från tabellredovisningen i bilaga 1 och lä-
saren hänvisas dit för att se samtliga resultat och för egen fördjupning. 
Resultatet kommer i några frågor för år 9 att jämföras med resultat från 
CAN:s rapport om skolelevers drogvanor år 2004. I Kalmar län har en 
liknande undersökning gjorts för år 8 våren 2004 med vilken jämförelser 
görs i tabelldelen. För övrigt finns det få undersökningar som är möjliga 
att jämföra med då det skiljer i frågeställningar och tidpunkt för undersök-
ning. 2002 gjordes en länsövergripande undersökning i Jönköpings län 
av folkhälsoavdelningen i landstinget i Jönköpings län. Undersökningen 
gjordes på uppdrag av CAN. Då så få frågeställningar överensstämmer 
med årets undersökning är jämförelser inte genomförbara. 

Resultatet presenteras under följande områden: tobak, alkohol, narko-
tika, alkohol i trafiken och samband med tobaks- och alkoholkonsumtion. 
I de presentationer av kommunresultat som görs kommer bedömningar 
att göras utifrån hur kommunerna skiljer sig från varandra. En kommun 
som beskrivs ha ett lågt eller högt resultat har det utifrån att resultatet 
är lägre eller högre än länsgenomsnittet och de andra kommunerna. Re-
sultatpresentationen kommer att lägga betoning på resultat från år 9 och 
presentera resultat från övriga skolår för att beskriva utvecklingen och 
eventuella avvikelser. Störst bortfall i år 9 har Aneby kommun (51 %) och 
i år 8 har Vaggeryd (40 %) vilket gör att deras resultat inte är tillförlitliga. 
Fler kommuner överstiger de 25 procent som vi anser är acceptabla för 
bortfall i denna undersökning. Läsaren bör ha detta i minnet när man 
läser resultatjämförelserna. 

Tobak

CAN skriver i sin rapport 2004 att det i samtliga undersökningar sedan 
1971 har varit fler flickor än pojkar som röker och fler pojkar än flickor 
som snusar. Andelen rökare har skiftat under åren. Mellan 1971 och 1983 
minskade andelen rökare i riket från 41 till 19 procent bland pojkarna och 
47 till 30 procent bland flickorna. Under åren 1983-1988 var siffrorna 
relativt oförändrade, men ökade sedan i slutet av 1980-talet och början 
av 1990-talet. De senaste åren har resultaten på andel rökare varit relativt 
oförändrade, ca 20 procent av pojkarna och 30 procent av flickorna röker. 
Det har skett en minskning mellan 2002 och 2004, och framtida under-
sökningar får utvisa om det är en trend att skolelever röker mindre.
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För resultatet i Jönköpings län har vi endast årets resultat att utgå från. 
I Jönköpings län sker det en ökning av andelen tobaksanvändare under 
skolåren 7-923. Det är i samtliga skolår fler pojkar som använder tobak 
än flickor. Det är också fler pojkar som röker än flickor som snusar. I 
jämförelse med resultaten från CAN 2004 är det ett lägre resultat i Jön-
köpings län för rökning, men något högre för snusning bland pojkar. Att 
det övervägande resultatet i Jönköpings län är lägre än i riket kan bero 
på att frågeställningen i enkäten inte är ställd på samma sätt. CAN har 
fler svarsalternativ, vilket antagligen gör att de ringar in en större grupp 
konsumenter än vad frågeställningen i denna undersökning har gjort.

Diagram 1. Andel elever som använder tobak, d.v.s. röker och/eller snusar i 
år 9. Procentuell fördelning utifrån antalet besvarade enkäter i kön för 
kommuner och län.

I diagrammet ovan visar länsgenomsnittet att det är fler pojkar som är 
tobaksanvändare än flickor, vilket skiljer sig från undersökningen 2002 
gjord av folkhälsoavdelningen i Jönköpings län24. Det framkommer stora 
skillnader mellan kommunerna och mellan könen i kommunerna. Mullsjö 
kommuns flickor och Aneby kommuns pojkar har lägst andel tobaksan-
vändning i länets kommuner.

Utifrån resultaten för rökning och snusning under åren 7-9 utmärker 
sig några av kommunerna med höga resultat25. De flesta kommunerna 
varierar mellan att i något skolår ha högre siffror och i ett annat år lägre. 
Detta visar att det kan variera stort mellan olika skolår i kommunerna. 
Vad detta beror på är en uppgift för skolan och socialtjänst att utreda i 
respektive kommun. Aneby, Sävsjö och Gnosjö kommuner har relativt 

23 Se tabell 2.
24 Folkhälsoavdelningen, landstinget i Jönköpings län (2003). Drogvanor hos elever i 
årskurs 9 i Gnosjö kommun mars 2002, en enkätundersökning kring ungdomars använ-
dande av tobak, alkohol och narkotika samt trivsel i skolan. Jönköping.
25 Se tabell 2.
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låga resultat i år 7 och 8 för snusare och rökare. Mullsjö kommun visar 
låga siffror i år 7 och 9 för rökning och snusning. 

Andelen regelbundna tobaksanvändare26 är lägre än andelen tobakskonsu-
menter27. Det visar sig att i några kommuner med en lägre andel rökare och 
snusare är andelen regelbundna rökare och snusare relativt hög i jämförelse 
med andra kommuner. I Aneby, Mullsjö och Nässjö kommuner är det 
relativt få elever i skolåren 7-9 som är regelbundna tobaksanvändare. 

Alkohol

Att definiera vilka som är alkoholkonsumenter kan se olika ut. Vilken 
definition man väljer handlar ofta om vilket syfte man har med undersök-
ningen. I denna undersökning har det valts en definition som är relativt 
vid; eleven ska ha konsumerat alkohol under det senaste året för att vara 
alkoholkonsument och druckit minst ett glas öl (inte lättöl), 2 cl vin, 2 
cl blanddryck eller 2 cl sprit. CAN har en liknande men vidare definition 
för alkoholkonsument då eleven ska ha druckit alkohol det senaste året 
eller mer sällan. Att det skiljer i definition mellan denna undersökning och 
CAN:s påverkar hur jämförbara resultaten är.

De resultat som CAN redovisar i sin rapport för 2004 är bland de lägsta 
resultaten för andel alkoholkonsumenter i skolår 9 sedan CAN började 
göra undersökningar 1971. Det är 69 procent av pojkarna som är alkohol-
konsumenter och 74 procent av flickorna. Undersökningarna under 1970-
talet hade en betydligt högre andel alkoholkonsumenter. Flickorna var då 
oftare alkoholkonsumenter och det var mellan 83-92 procent av eleverna 
i år 9 som var alkoholkonsumenter. Under 1980-talet minskade antalet 
alkoholkonsumenter och det var fler pojkar än flickor som drack alkohol. 
I början av 1990-talet ökade resultaten igen för både pojkar och flickor. 
Efter 1994 låg flickorna kvar på ca 80 procent medan pojkarnas resultat 
sjönk. År 2002 började även flickornas resultat att minska och till 2004 
minskade andelen alkoholkonsumenter för både pojkar och flickor.

I Jönköpings län är inte resultaten lika höga som CAN:s vilket troligtvis 
beror på olika definitioner av vem som är alkoholkonsument. Det är när-
mare varannan elev i år 9 i Jönköpings län som är alkoholkonsument och 
det är ingen större skillnad mellan könen28. Både CAN:s undersökning 
2004 och folkhälsoavdelningens undersökning i Jönköpings län 2002 har 
en större skillnad mellan könen där fler flickor än pojkar är alkoholkonsu-

26 Regelbunden tobaksanvändare är den elev som har svarat att man röker varje vecka 
eller varje dag eller att de snusar varje eller nästan varje dag.
27 Se tabell 3.
28 Se tabell 4.
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menter29. Under åren 7-9 ökar andelen alkoholkonsumenter i Jönköpings 
län från 12,7 procent i år 7 till 48,6 procent i år 9 och det är flickorna som 
står för den procentuellt största ökningen. 

I jämförelse av andel alkoholkonsumenter mellan kommunerna varierar 
det mellan kommunerna i samtliga skolår. Några kommuner utmärker 
sig med ett högt resultat i något skolår, men det är ingen kommun som 
genomgående i skolåren och könen visar på höga resultat. Det är även i 
en del kommuner stora skillnader mellan könen, vilket avviker från länsre-
sultatet. I år 7 är det pojkar och flickor i Tranås och Vetlanda kommuner 
som har de lägsta resultaten. I år 8 är Värnamo den kommun med lägst 
resultat för både pojkar och flickor, men det är pojkar i Gnosjö kommun 
och flickor i Vaggeryds kommun som har de allra lägsta resultaten. I år 9 
är det pojkar i Jönköpings och Vaggeryds kommuner samt flickor i Mullsjö 
kommun som har lägst resultat. 

Då definitionen för alkoholkonsument är relativt vid och avsedd att få 
in samtliga elever som någon gång har smakat alkohol under det senaste 
året är det intressant att se på de elever som dricker alkohol regelbundet 
för att jämföra hur många aktiva alkoholkonsumenter det finns i länet och 
kommunerna. Eleverna har fått svara på hur ofta de dricker alkohol och 
i diagrammet nedan redovisas andelen regelbundna alkoholkonsumenter 
i procent utifrån antalet alkoholkonsumenter i länet och i kommunerna. 
I definitionen regelbunden alkoholkonsument ingår de elever som har 
svarat att de dricker alkohol och att de dricker alkohol en till två gånger 
i månaden eller oftare. 

Diagram 2. Andelen regelbundna alkoholkonsumenter i år 9. Procentuell för-
delning utifrån antalet alkoholkonsumeter i kön för kommuner och län.

29 Folkhälsoavdelningen, landstinget i Jönköpings län (2003). Drogvanor hos elever i 
årskurs 9 i Gnosjö kommun mars 2002, en enkätundersökning kring ungdomars använ-
dande av tobak, alkohol och narkotika samt trivsel i skolan. Jönköping.
CAN (2005). Skolelevers drogvanor 2004. Rapport nr 84, Stockholm.
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Diagrammet ovan visar hur stor andel av elever i år 9 som har svarat att de 
dricker alkohol och att de gör det en till två gånger i månaden eller oftare. 
Om man jämför diagrammet med resultaten i tabell 5 och 6 som utgår från 
samtliga elever som har besvarat enkäten skiljer de sig från diagrammet. 
En kommun i tabellerna som har en lägre andel alkoholkonsumenter får 
också en lägre andel regelbundna alkoholkonsumenter, vilket inte behöver 
bli resultatet i diagrammet ovan. Det är 40,1 procent av alkoholkonsumen-
terna i länet som dricker alkohol regelbundet. Utifrån länsgenomsnittet är 
det fler flickor än pojkar som dricker alkohol regelbundet. Aneby kommun 
utmärker sig i diagrammet genom att redovisa en lägre andel regelbundna 
alkoholkonsumenter. 

Ett annat mått på hur ungdomar förhåller sig till alkohol är att undersöka 
hur många som intensivkonsumerar alkohol. För att vara intensivkonsu-
ment av alkohol ska eleven dricka en stor mängd alkohol vid ett tillfälle 
minst ett par gånger i månaden. Alkoholmängden ska motsvara minst en 
halv flaska sprit eller en hel flaska vin eller 4 burkar starköl eller 4 stora 
flaskor starkcider eller 6 burkar öl, klass II (folköl). 

Diagram 3. Andel intensivkonsumenter i år 9. Procentuell fördelning utifrån 
antalet besvarade enkäter i kön för kommuner och län.

I diagrammet ovan redovisas hur det ser ut i länet för de elever som inten-
sivkonsumerar alkohol. En tiondel av eleverna i år 9 är enligt länsgenom-
snittet intensivkonsumenter. Det är ingen större skillnad mellan könen, 
vilket avviker från CAN:s resultat för riket 2004 och folkhälsoavdelningens 
undersökning i Jönköpings län 2002. I både CAN:s och folkhälsoavdel-
ningens undersökning är det fler pojkar än flickor som intensivkonsumerar 
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alkohol30. I jämförelse mellan kommunerna är det främst pojkar i några 
kommuner som utmärker sig med höga resultat. I Aneby kommun finns 
det ingen pojke som har svarat att han intensivkonsumerar alkohol. Flickor 
i Mullsjö och Sävsjö kommuner samt pojkar i Habo kommun är de med 
lägst andel intensivkonsumtion.

Ofta är själva berusningen syftet med att elever dricker alkohol. Berusning 
är en subjektiv upplevelse och behöver inte betyda att eleven har druckit 
en stor mängd alkohol. I enkäten tillfrågades eleverna hur ofta de kände 
sig berusade när de drack alkohol. I diagrammet nedan redovisas de elever 
som känner sig berusade varje eller nästan varje gång de dricker alkohol. 

Diagram 4. Andel elever som känner sig berusade varje eller nästan varje gång 
de dricker alkohol i år 9. Procentuell fördelning utifrån antalet besvarade 
enkäter i kön för kommuner och län.

30 Folkhälsoavdelningen, landstinget i Jönköpings län (2003). Drogvanor hos elever i 
årskurs 9 i Gnosjö kommun mars 2002, en enkätundersökning kring ungdomars använ-
dande av tobak, alkohol och narkotika samt trivsel i skolan. Jönköping.
CAN (2005). Skolelevers drogvanor 2004. Rapport nr 84, Stockholm. 
31 Folkhälsoavdelningen, landstinget i Jönköpings län (2003). Drogvanor hos elever i 
årskurs 9 i Gnosjö kommun mars 2002, en enkätundersökning kring ungdomars använ-
dande av tobak, alkohol och narkotika samt trivsel i skolan. Jönköping.
CAN (2005). Skolelevers drogvanor 2004. Rapport nr 84, Stockholm.

Länsgenomsnittet för andel berusningsdrickande elever i diagrammet ovan 
avviker både från resultatet från CAN 2004 och folkhälsoavdelningens 
undersökning i länet 2002 då det är något fler pojkar i denna undersökning 
som oftare upplever sig berusade än flickor. Enligt CAN och folkhälsoav-
delningens resultat är det fler flickor som oftare upplever sig berusade än 
pojkar31. Resultatet från diagram 4 visar också att det inte behöver vara 
samma kommuner som har ett högt resultat för regelbundna  
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alkoholkonsumenter eller intensivkonsumenter, som samtidigt har ett 
högt resultat för berusningsdrickande. Det finns någon kommun som i 
samtliga skolår utmärker sig genom att ha högst andel berusningsdrick-
ande för både pojkar och flickor32.

Enligt CAN:s rapport 2004 är det vanligt att skolelever kombinerar olika 
alkoholdrycker. Efter 1979 då mellanölet försvann finns jämförbara resultat 
med vilka dryckessorter eleverna kombinerar. Kombinationen folköl, stark-
öl, vin och sprit har varit den mest vanliga kombinationen även om den 
varierat i popularitet under åren. Sedan 1998 har alkoholkombinationerna 
förändrats då blanddrycker33 blir allt vanligare. Blanddrycker verkar ingå 
i alla kombinationer och blanddryck som enskild dryck är den vanligaste 
drycken bland ungdomar idag34. I undersökningen för Jönköpings län har 
vi försökt att göra en rangordning av de tre vanligaste alkoholdryckerna, 
vilket var svårt då det var små skillnader dryckerna emellan35. Detta kan 
visa att elever idag alltmer kombinerar olika alkoholdrycker än håller sig 
till enskilda drycker. CAN:s undersökning visar att det är vanligt att man 
dricker mer än en dryck. Om man jämför de vanligaste alkoholdryckerna 
i Jönköpings län med CAN:s, så är starkölet vanligare bland pojkar i Jön-
köping än i riket. Flickornas val av alkoholdrycker verkar stämma överens 
med hur flickor i riket väljer; starkcider och sprit är de två vanligaste 
alkoholdryckerna. 

Från att det i skolår 7 är vanligast att få smaka alkohol hemma blir det i 
år 8 och 9 vanligast att få tag på alkohol genom kompisar36. Alternativet 
”på annat sätt” är ett av de tre vanligaste i varje skolår, vilket innebär att 
enkäten inte har lyckats konkretisera de tre vanligaste sätten att få tag på 
alkohol. Det finns t.ex. inget alternativ att ta alkohol utan lov hemifrån, 
vilket kan vara något som förekommer. 

24,5 procent av pojkarna och 25,9 procent av flickorna har svarat att 
deras föräldrar inte vet om att de dricker, vilket gör detta svarsalternativ 
till det mest förekommande37. Det är vanligare att eleverna har svarat att 
deras föräldrar accepterar att de dricker alkohol än att de förbjuder dem 
att dricka. Det skiljer sig mellan kommunerna hur eleverna svarar och 
också mellan könen i kommunerna. Det finns några kommuner där en 
relativt hög andel av pojkarna eller flickorna i åren 7-9 har svarat att deras 
föräldrar accepterar att de dricker. Det finns inte någon kommun som i 
alla skolåren har en hög andel pojkar eller flickor som har svarat att deras 
föräldrar förbjuder dem att dricka. Gnosjö kommun har en högre andel 

32 Se tabell 9 och 10.
33 Blanddryck är enligt CAN cider, alkoläsk etc.
34 CAN (2005). Skolelevers drogvanor 2004. Rapport nr 84, Stockholm.
35 Se tabell 11 och 12.
36 Se tabell 13 och 14.
37 Andelen utgår från samtliga elever som berörts av undersökningen, men endast de 
som dricker alkohol har besvarat frågan. Se tabell 15 och 16.
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flickor som svarar så i år 8 och 9, vilket möjligen påvisar en mer restriktiv 
syn på elevernas användande av alkohol från föräldrarna.

Narkotika

Att fråga elever om de har narkotikaerfarenhet kan göras på olika sätt. Man 
kan fråga när de senast använde narkotika, som i denna undersökning, och 
man kan komplettera det med en fråga om eleven fortfarande använder 
narkotika. Det senare har inte efterfrågats i denna undersökning. Tidsin-
tervallen som eleverna har kunnat ange var om de har använt narkotika 
för mer än ett år sedan, det senaste året eller den senaste månaden eller om 
de aldrig har använt narkotika. CAN redovisar elevernas svar utifrån om 
de har använt narkotika någon gång, om de har använt narkotika under 
vårterminen, om de har använt narkotika den senaste månaden och om 
de fortfarande använder narkotika. Då redovisningen ser så olika ut är 
jämförelser inte möjliga att göra med CAN:s resultat. 

Utifrån CAN:s undersökningar har resultaten från undersökningarna 
under början av 1970-talet ingen motsvarighet i senare undersökningar. 
1971-72 var det 16-12 procent av pojkarna och flickorna i år 9 som någon 
gång hade använt narkotika. Under 1980-talet noterade undersökningarna 
sina lägsta resultat för andel narkotikaanvändare för att sedan från 1991 
vända uppåt igen. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var det 
10 procent av pojkarna och 8-9 procent av flickorna som någon gång hade 
använt narkotika. Resultaten från undersökningarna har efter 2001 sjunkit 
till 2004 års resultat på 7 procent för både pojkar och flickor. CAN har 
genom sina undersökningar sett att det sedan 1991 är markant fler elever 
som tror eller säkert känner till någon jämnårig som har använt narkotika. 
Detta visar att ungdomar i högre grad kommer i kontakt med droger. De 
senaste åren visar en trend där förekomsten av droger minskar. 

Diagrammet nedan visar hur många elever i år 9 i Jönköpings län som 
någon gång har haft lust att använda narkotika och hur många som har 
använt narkotika. 
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Diagram 5. Andel elever som har haft lust att använda narkotika och som har 
använt narkotika någon gång i år 9. Procentuell fördelning utifrån antalet 
besvarade enkäter för kommuner och län.

När man läser diagrammet ovan måste man vara medveten om att antalet 
elever som har svarat att de har använt narkotika är relativt få, vilket innebär 
att kommunernas befolkningsstorlek och antal elever i skolår 9 påverkar 
procentandelarna i resultatet. Rent generellt bör man vara försiktig med 
att dra slutsatser när det är få elever som har besvarat frågeställningen. 
Det är även i frågan om narkotikaanvändande ett stort internt bortfall, 
vilket kan påverka resultatet. Utifrån länsgenomsnittet är det 2,8 procent 
av eleverna i år 9 som någon gång har använt narkotika. I kommunernas 
enskilda resultat är Sävsjö den enda kommunen där ingen elev i skolår 9 
har svarat att man använt narkotika. I de flesta kommunerna är det färre 
än fem elever som uppgett bruk av narkotika. I de större kommunerna är 
det upp till 48 elever i år 9 som har använt narkotika. 

Den vanligaste sorten narkotika som eleverna i Jönköpings län använder 
är hasch/marijuana, vilket också stämmer överens med vad elever i riket, 
enligt CAN, vanligast använder. Det skiljer sig mellan pojkar och flickor 
hur de får tag på narkotika. Flickor bjuds i större utsträckning än pojkar, 
vilket även det överensstämmer med resultat från CAN. 

Alkohol i trafiken

Det är viktigt att undersöka attityder till alkohol och fordon hos ungdo-
mar, då elever rör sig mycket i trafiken antingen på eget fordon eller med 
kompisar och föräldrar i bil. Eleverna kommer själva inom några år ha 
möjlighet att ta körkort till bil och motorcykel. 
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Diagram 6. Andel elever som själva har kört onykter, åkt med berusad förare 
och förhindrat berusad förare i år 9. Procentuell fördelning utifrån antalet 
besvarade enkäter för kommuner och län.

I diagrammet ovan redovisas i procent hur många elever som själva har 
kört cykel, moped eller annat fordon onyktra, åkt med någon de vet var 
eller misstänker var onykter förare och förhindrat eller försökt förhindra 
en onykter förare att köra. Diagrammet visar ett länsgenomsnitt där 15,8 
procent själva har kört onyktra, 17,8 procent har åkt med en berusad förare 
och 25,8 procent har förhindrat eller försökt förhindra en berusad förare 
att köra. Det är alltså fler elever som har förhindrat eller försökt förhindra 
en berusad förare att köra vilket är ett genomgående resultat för samtliga 
kommuner. Några kommuner har en högre andel elever som någon gång 
har åkt med en berusad förare. I övriga kommuner har de flesta ett resultat 
runt 15 procent av eleverna som har åkt med en berusad förare. 

Samband med tobaks- och alkoholkonsumtion

I Kerstins Svenssons kapitel Vad säger forskningen om förebyggande arbete? 
nämns flera risk- och skyddsfaktorer för ungdomars drogvanor. I syfte att 
studera eventuella samband mellan alkoholkonsumtion och några av dess 
risk- och skyddsfaktorer gjordes i föreliggande undersökning bivariata 
analyser. I analyserna undersöks hur föräldrars inställning till alkoholkon-
sumtion, elevernas sätt att få tag på alkohol, frånvaro från skolan, skoltrivsel 
och fritidsvanor påverkar elevernas alkoholkonsumtion. I samtliga tabeller 
redovisas resultatet utifrån hur elever i år 9 i hela länet har svarat. 

Eftersom undersökningsmaterialet till största delar består av kvalitativa 
variabler är dessa analyser gjorda som korstabuleringar där vi genomfört 
sambandsanalyser med hjälp av Chi-square och Gammatester38. Detta 
38 Djurfeldt, G. Larsson, R. Stjärnhagen, O. (2003). Statistisk verktygslåda – samhälls-
vetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur.
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betyder att vi i korstabuleringarna som redovisas i tabellform kan se 
tendenser och tecken på samband, men vi kan inte utesluta att något 
som denna undersökning inte berör eller beaktar påverkar sambandet. 
Genom sambandsanalyserna har det framkommit att det finns signifikanta 
samband mellan samtliga variabler i tabellerna förutom med ”annan” fri-
tidsaktivitet. Det finns framförallt ett starkt signifikant samband mellan 
de som skolkar två till tre gånger i månaden eller oftare och tobaks- och 
alkoholkonsumtion. 

De elever som dricker alkohol regelbundet och de elever som inte 
dricker alkohol alls har jämförts med varandra utifrån hur de har svarat 
på frågor om narkotikaerfarenhet, fritidsvanor, frånvaro från undervisning 
och trivsel i skolan. I tabell 26 kan man utläsa att narkotikaanvändande 
elever är överrepresenterade bland dem som regelbundet dricker alkohol. 
Vidare i tabellen kan vi konstatera att det är fler elever som regelbundet 
dricker alkohol än elever som inte dricker alkohol, som inte deltar i någon 
fritidsaktivitet. Det är också betydligt fler flickor som regelbundet dricker 
alkohol och går till fritidsgården än de flickor som inte dricker alkohol. 
Frånvaro från undervisning och vantrivsel i skolan är också vanligare bland 
de elever som dricker alkohol.

Föräldrarnas inställning till elevernas alkoholkonsumtion39 ger inte några 
tydliga resultat avseende vilken inställning som är mest förebyggande för 
att eleven inte ska dricka. Denna fråga är endast besvarad av de elever som 
dricker alkohol, vilket kan påverka resultatet. Däremot är resultatet tydli-
gare utifrån hur eleverna får tag på alkohol40. Det visar sig att de flesta som 
har svarat att de får smaka hemma kan antas vara elever som inte dricker 
så mycket och ofta utan har just någon gång fått smaka hemma. Vi kan se 
i tabell 29 att de pojkar i år 9 som får alkohol hemifrån, antingen genom 
föräldrar eller genom syskon, oftare dricker alkohol än övriga. Flickorna 
dricker oftare alkohol när de får alkohol genom kompisar och därefter 
hemifrån. Detta kan tolkas som att en tillåtande attityd till att få alkohol 
hemifrån ofta leder till att eleverna dricker oftare än annars. Det visar sig 
också att de elever som intensivkonsumerar alkohol oftast är de som får 
tag på alkohol genom syskon, därefter kompisar och föräldrar. 

39 Se tabell 27 och 28.
40 Se tabell 29.
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Tabell 1. Elevernas tobaks- och alkoholvanor utifrån hur de trivs i skolan
Nedan redovisas hur eleverna har svarat att de använder tobak, alkohol 
och hur ofta de dricker alkohol utifrån hur de trivs i skolan. Procentsatsen 
utgår från vad eleven har svarat på frågan om hur de trivs i skolan. Det 
är t.ex. 7,9 procent av pojkarna som har svarat att de trivs mycket bra i 
skolan, som röker osv.

Tabell 1 visar att elever med hög trivsel i skolan varken röker, snusar eller 
använder alkohol i lika hög utsträckning som de elever som trivs mindre 
bra. Det framgår av tabellen att det är de elever som trivs mycket bra och 
ganska bra i skolan som ligger under länsgenomsnittet för andel alkohol-
konsumenter. Sju av tio elever som har svarat att de trivs mycket dåligt i 
skolan dricker alkohol. Det är också betydligt fler av de elever som trivs 
dåligt i skolan som dricker alkohol en eller flera gånger i veckan. Resultat 
för år 7 visar liknande resultat41.

41 Se tabell 30.
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42 Se tabell 31.

Tabell 2. Elevernas tobaks- och alkoholvanor utifrån hur ofta de skolkar från 
undervisningen
Nedan redovisas hur eleverna i år 9 har svarat att de använder tobak och 
alkohol samt hur ofta de dricker alkohol utifrån hur ofta de skolkar från 
undervisningen. Procentsatsen utgår från vad eleven har svarat på frågan 
om hur ofta de skolkar från undervisningen. Det är t.ex. 5,2 procent av 
de pojkar som har svarat att de aldrig skolkar, som röker.

Det framkommer i tabell 2 att bland de elever som har svarat att de aldrig 
skolkar från undervisningen finns den lägsta andelen tobaksanvändare, 
alkoholkonsumenter och regelbundna alkoholkonsumenter. Ett resultat är 
att det finns en skillnad mellan de elever som aldrig skolkar och de som 
skolkar någon gång per termin eller oftare. De som aldrig skolkar ligger 
under genomsnittet för elever i år 9 för alkoholkonsumtion och hur ofta 
man dricker alkohol, medan elever som har svarat att de skolkar någon 
gång per termin eller oftare ligger över genomsnittet. Av de elever som 
skolkar flera gånger i veckan är närmare nio av tio alkoholkonsumenter. 
Mer än varannan pojke som skolkar flera gånger i veckan dricker också 
alkohol en eller flera gånger i veckan. Resultatet för år 7 visar liknande 
resultat som tabellen ovan42. 
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Tabell 3. Elevernas fritidsvanor och deras tobaks- och alkoholvanor
Nedan presenteras hur eleverna har svarat att de använder tobak eller alko-
hol utifrån deras fritidsvanor. Det är andel i procent av elever i hela länet i 
år 9 som tabellen visar. Procentsatsen utgår från vad eleven har svarat på 
frågan om fritidsvanor. Eleverna har på frågan om fritidsvanor haft möjlig-
het att ange mer än ett svarsalternativ. Det är t.ex. 15 procent av pojkarna 
som har svarat att de inte har någon fritidsaktivitet, som röker osv.

Av tabellen ovan framkommer att av de elever i år 9 som har någon 
form av fritidsaktivitet, men inte går till fritidsgården, finns den lägsta 
andelen elever som använder tobak, är alkoholkonsumenter och dricker 
alkohol regelbundet. En slutsats av undersökningen är att de elever som 
deltar i en idrottsförening eller i en kyrka använder tobak och alkohol i 
mindre utsträckning än andra elever. Anmärkningsvärt är att flickor som 
inte har någon fritidssysselsättning eller går till fritidsgården ligger över 
genomsnittet för flickor i år 9 i länet på samtliga variabler. Att elever med 
fritidssysselsättning i form av idrott eller kyrka har en lägre tobaks- och 
alkoholkonsumtion är en trend som elever i skolår 7 också uppvisar43.

43 Se tabell 32.
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Diskussion

I föreliggande rapport presenteras resultat från en länsomfattande drogvan-
eundersökning hösten 2004 och en forskningsöversikt över drogförebyg-
gande arbete med inriktning på vad skolan kan bidra med som drogföre-
byggande arena. Kerstin Svensson, som har skrivit forskningsöversikten, 
skriver att ingen ensam kan bära ansvaret för drogprevention eller för att 
dagens skolelever etablerar sig som välfungerande vuxna i samhället. Det 
finns många som utifrån sitt bemötande skolar in ungdomar i samhället; 
familjen, närsamhället, skolan, kamraterna m.fl. Vi har i denna rapport 
valt att fokusera på skolans roll i det drogförebyggande arbetet, eftersom 
forskning visar att en god skolgång är i sig en viktig skyddsfaktor. Forsk-
ningsöversikten visar att det faktum att skolans reguljära arbete fungerar 
bra har större effekt än att skolan satsar på enskilda program för att före-
bygga elevernas drogvanor. Att det finns kompetenta lärare som kan lära ut 
social kompetens är viktigare än att det finns ett aktivt drogförebyggande 
arbete på skolorna. Om skolan ska satsa på program eller metoder för att 
förebygga drogvanor bland elever så är det mest effektivt att använda me-
toder som inte arbetar utifrån temat tobak, alkohol och narkotika utan är 
mer generellt inriktade för att påverka elevernas kognition och beteende. 
De drogförebyggande program som en del av skolorna använder har vi-
sat sig kunna ge motsatt effekt än den avsedda. Så är även fallet med att 
informera om droger i skolundervisningen. Om inte läraren är trygg i sin 
drogundervisning och har god kännedom om drogers skadeverkningar 
har eleverna idag så många andra informationskällor att drogundervis-
ningen istället kan locka ungdomar att använda droger. Det Svensson 
skriver är intressant för en fortsatt diskussion om rapportens resultat på 
kommun- och länsnivå. Vår förhoppning är att länets kommuner utifrån 
sina resultat i denna rapport undersöker hur de stämmer överens med 
den verklighet som deras egna verksamma möter; fältsekreterare inom 
socialtjänsten, skolpersonal och andra. Samtliga bör se över hur det ser ut 
med skyddsfaktorer för ungdomarna i kommunen och stärka upp dem i 
möjligaste mån för att så långt som möjligt erbjuda ungdomar alternativ 
till att utveckla tobaks-, alkohol eller narkotikamissbruk. 

När man genomför en undersökning av denna storlek krävs god för-
ankring av undersökningen på skolnivå för att den ska bli så lyckad som 
möjligt. Rektor och skolpersonal måste vara väl införstådda med bety-
delsen av och syftet med undersökningen. Det måste finnas rutiner för 
genomförandet för att minska risker kring elevernas ifyllande av enkäten 
och för att minska bortfall. Att elever får fylla i enkäten under provliknande 
former och lägga sitt svar i kuvert och klistra igen ger ökad trygghet vid 
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hantering av pappersenkäter. Man bör även tänka igenom rutinerna vid 
nätenkäten för att säkra eleven så högt skydd av anonymitet som möjligt. 
Vid en fortsättning av länsövergripande undersökningar om skolelevers 
drogvanor bör informationen till lärare bli tydligare om hur undersök-
ningen ska genomföras, för att så långt det är möjligt ge eleverna samma 
förutsättningar oavsett vilken kommun de bor i. Ett av de stora problemen 
med föreliggande undersökning är bortfallet, både det externa och det 
interna. Att det har blivit ett högt externt bortfall i vissa kommuner kan 
bero på avsaknad av rutiner och ansvariga för undersökningen på skolorna. 
Det interna bortfallet kan minskas genom att eleven känner sig tryggare i 
hanteringen av enkäten, men också genom att förändra enkätens utform-
ning med bättre hänvisningar för eleverna i enkäten. Här har nätenkäten 
flera fördelar jämfört med pappersenkäten då de minimerar leden mellan 
uppgiftslämnare och genomförd bearbetning.

Resultatet för undersökningen i Jönköpings län visar att det är fler 
pojkar än flickor i år 9 som använder tobak, d.v.s. röker och/eller snusar. 
Det finns några kommuner där pojkarna särskilt utmärker sig med en för 
denna undersökning hög tobakskonsumtion. Resultatet visar också att det 
finns kommuner som har en mindre andel tobaksanvändare i relation till de 
andra kommunerna, men av de elever som använder tobak är en stor del 
regelbundna användare. Det finns stora skillnader mellan kommunerna, 
men också mellan skolåren och könen i kommunerna. Det är få kommuner 
som har ett genomgående lågt eller högt resultat i undersökningen i alla 
skolåren. Detta föranleder oss att tro att det inte är en tydlig trend utan 
det kan vara ett utslag av olika kön- och åldersgruppers sätt att förhålla 
sig till tobakskonsumtion. Resultatet kan vara en konsekvens av riktade 
åtgärder mot vissa åldersgrupper eller andra lokala orsaker. 

Närmare varannan elev i år 9 har druckit alkohol under det senaste 
året. Av de elever som dricker alkohol är fyra av tio regelbundna alkohol-
konsumenter44. Det finns kommuner i länet som har betydligt fler elever 
som regelbundet konsumerar alkohol, men det finns ingen kommun 
som utmärker sig med låga resultat i förhållande till de andra. Elever 
som intensivkonsumerar alkohol45 är en tiondel av besvarade enkäter i år 
9 i länet. Det är stora skillnader mellan kommunerna och mellan könen 
i kommunerna. Det finns kommuner med oroväckande höga resultat i 
jämförelse med övriga kommuner och kommuner med anmärkningsvärda 
skillnader mellan könen. Hur det kan komma sig att en så stor andel poj-
kar i några kommuner intensivkonsumerar så mycket mer än flickorna 
kan inte denna undersökning ge svar på, utan det får bli en uppgift för 

44 Regelbunden alkoholkonsument dricker alkohol en till två gånger i månaden eller 
oftare.
45 För att vara intensivkonsument ska eleven vid ett tillfälle minst ett par gånger i månaden 
dricka motsvarande minst en halv flaska sprit eller en hel flaska vin eller 4 burkar starköl eller 
4 stora flaskor starkcider eller 6 burkar öl, klass II (folköl).
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kommunerna att utreda. Det gäller för samtliga kommuner där det skiljer 
mellan skolåren eller könen att gå vidare i analyser för att möta de behov 
som finns i vissa grupper. 

Elever har i undersökningen fått ange vilka alkoholdrycker de dricker. 
Det har varit svårt att skilja de olika dryckerna åt vilket tyder på att eleverna 
idag kombinerar olika alkoholdrycker och att tillgängligheten för de olika 
dryckerna inte skiljer sig nämnvärt åt. Pojkarna i år 9 dricker oftast starköl, 
sprit och starkcider medan flickorna dricker starkcider, sprit och alkoläsk. I 
år 7 förekommer folköl och blanddrycker oftare. Eleverna får i år 9 oftast 
tag på alkoholen genom kompisar. I år 7 är det vanligast att man får smaka 
hemma. De flesta eleverna har svarat att deras föräldrar inte vet om att de 
dricker alkohol. I samtliga skolår är det fler elever, både pojkar och flickor, 
som har svarat att deras föräldrar accepterar att de dricker alkohol än 
elever som har svarat att deras föräldrar förbjuder dem att dricka alkohol. 
Resultatet grundar sig på vad eleverna har uppfattat att deras föräldrars 
inställning är. I Barnombudsmannens årsrapport 200446 efterlyser barn 
och unga tydliga gränser från föräldrar och andra vuxna. Föräldrar och 
vuxna bör ta detta resultat på största allvar och vara tydliga med vad de 
tycker om att minderåriga dricker alkohol. Skolor och socialtjänst bör också 
ta ett ansvar att informera föräldrar om betydelsen av deras egen inställ-
ning. Det finns studier av Marklund som visar att föräldrarnas inställning 
har betydelse för hur mycket eleverna dricker. Om föräldrarna bjuder på 
alkohol hemma ökar risken för att ungdomarna blir högkonsumenter av 
alkohol47. Det finns också undersökningar som visar att föräldrar genom 
gränssättning kan ha stor påverkan på elevers droganvändande och annat 
som t.ex. skadegörelse48. 

I kommunerna varierar antalet personer som har använt narkotika. I 
mer än hälften av kommunerna har färre än fem elever i år 9 uppgett att 
de har använt narkotika. Att det är så få elever som har svarat gör att man 
bör iaktta försiktighet med att dra slutsatser. I de större kommunerna 
däremot har upp till ett femtiotal elever i år 9 uppgett att de har använt 
narkotika vilket gör att detta resultat är mer tillförlitligt. Även när det gäl-
ler rapporter om användandet av tyngre narkotikasorter som t ex heroin 
bör läsaren vara försiktig med att dra slutsatser. Det är betydligt fler som 
någon gång har haft lust att använda narkotika. Några av de kommuner 
med få elever som faktiskt har använt narkotika har samtidigt en stor andel 
elever som någon gång har haft lust att använda narkotika. Då frågan om 
lust till narkotika beskriver inställningen till droger och inte ett faktiskt 
46 Barnombudsmannen (2005). Öppna för gränser, barn och ungas tankar om alkohol, 
tobak och narkotika. Barnombudsmannens årsrapport 2005, Stockholm.
47  Marklund, U. (1983). Droger och påverkan. Elevanalys som utgångspunkt för drog-
undervisning. Göteborg studies in educational sciences, 42, Göteborgs universitet.
48 Statens Folkhälsoinstitut. (2005). Alkoholbruk under tonåren: förebyggande insatser. 
www.fhi.se
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beteende så förklarar det kanske skillnaderna mellan resultaten. Att någon 
gång känna lust till narkotika betyder troligtvis inte att eleven har för avsikt 
att någon gång använda narkotika. Frågan om lust till narkotika ska tolkas 
med försiktighet och ökar i betydelse vid återkommande undersökningar. 
Hasch/marijuana är den vanligaste narkotikasorten i länet. 

Eleverna har fått svara på frågor om sina erfarenheter av alkohol i trafi-
ken. Det visar sig att närmare var femte elev i år 9 i länet har åkt med en 
berusad förare. Något som är anmärkningsvärt och beundrande är att fler 
elever har svarat att de någon gång har förhindrat eller försökt förhindra 
en berusad person att köra. Det finns flera anledningar till att arbeta med 
ungdomars inställning till droger i trafiken; ungdomar rör sig ofta i trafiken 
och kan själva köra cykel, moped och EPA-traktor och inom några år även 
motorcykel och bil. Alkohol påverkar balans, perception och självuppfatt-
ning och gör att ungdomar kan utsätta både sig själva och andra för fara 
om de är påverkade när de cyklar, kör moped eller EPA-traktor. En fråga 
som vi ställer oss är hur kommunerna arbetar med detta? Att var sjätte 
elev själv har kört onykter och något fler har åkt med en förare som är 
påverkad, kan inte vara ett resultat som man accepterar.

Resultat från korstabuleringar som gjorts i undersökningen visar att 
elever som får alkohol hemifrån, från föräldrar eller syskon, konsumerar 
mer och oftare alkohol än andra elever. Marklunds resultat från 1983 och 
2000 stämmer alltså i stora drag även i denna undersökning49. Det finns 
också resultat från Marklunds studie som inte bekräftas i denna undersök-
ning. Marklunds resultat visar att de ungdomar som får smaka alkohol 
hemma dricker mer än de som inte får smaka hemma. Vår undersökning 
visar att de som får smaka hemma är övervägande lågkonsumenter50. 
Det är svårt att veta vad denna skillnad beror på, en orsak kan vara olika 
definitioner av vem som är alkoholkonsument. De korstabuleringar som 
har gett tydligast resultat över vilka elever som väljer att inte använda 
och vilka som väljer att använda droger är trivsel i skolan, skolnärvaro 
och fritidsvanor. De elever som trivs bra och är närvarande i skolan samt 
har en fritidssysselsättning i form av idrott och/eller kyrka har en lägre 
alkohol- och tobakskonsumtion än de elever som trivs dåligt i skolan, är 
frånvarande från undervisningen någon gång per termin eller oftare och 
inte har någon fritidsaktivitet eller går till fritidsgården. 

En undersökning ger ofta fler nya frågor än de besvarade. Denna un-
dersökning är inget undantag. Undersökningen har gett mersmak till att 
gå vidare och utveckla undersökningen till ett bättre instrument för att 
mäta elevers förhållande till droger. En avgörande fråga är vilket syfte 

49  Marklund, U. (1983). Droger och påverkan. Elevanalys som utgångspunkt för drog-
undervisning. Göteborg studies in educational sciences, 42, Göteborgs universitet.
Marklund, U. (2000). Har det hänt något med föräldrars bjudvanor? Alkohol och 
narkotika, 4, 32-35.
50 Lågkonsument av alkohol dricker sällan och lite alkohol.
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undersökningen ska ha. Ska undersökningen kartlägga elevers drogvanor 
eller ska den vara ett underlag för åtgärder och insatser för att förebygga 
droganvändande? Nedan presenteras några tankar som väckts av under-
sökningen och Kerstin Svenssons forskningsöversikt. 

Vilken betydelse har föräldrarnas inställning till elevernas alkoholkonsumtion? 
Det är endast de elever som dricker alkohol som har svarat på frågan hur 
deras föräldrar ställer sig till elevernas alkoholkonsumtion, vilket gör att 
vi inte vet något om hur föräldrarna till de elever som inte dricker alkohol 
ser på elevernas alkoholdrickande. Det finns idag forskning som visar att 
föräldrarnas inställning kan påverka elevernas drogvanor i stor utsträckning 
och metoder med insatser riktade mot endast föräldrar har gett positiva 
effekter på elevers droganvändande51. 

Hur upplever eleverna sin skolmiljö och de vuxna förebilder som erbjuds där? 
Enligt Svenssons översikt är klimatet i skolan av betydelse för att elever 
inte ska få ett normbrytande beteende. Det vore utifrån detta intressant 
att fråga eleverna mer om hur de ser på sin skolsituation, skolpersonalen 
och undervisningen. 

Vilken betydelse har fritiden för ungdomars drogvanor?
I resultatet framkommer att elever som inte har någon fritidssysselsättning 
eller som besöker fritidsgårdar, i högre utsträckning än andra konsumerar 
tobak och alkohol. Det är framförallt flickor som går till fritidsgården som 
använder både tobak och alkohol i större utsträckning än andra elever. 
Utifrån Mahoney och Stattins studie om fritidsgårdar är ungdomar med 
ett normbrytande beteende överrepresenterade på fritidsgårdarna och stu-
diens resultat visar att detta beteende inte tenderar att minska utifrån deras 
besök på fritidsgården. Det som Mahoney och Stattin fokuserar på som 
problematiskt med fritidsgårdarnas aktiviteter är att de ofta är ostrukture-
rade och inte erbjuder ungdomarna möjlighet att utveckla sina färdigheter 
och stärka sin självkänsla. De fritidsgårdar som har mer struktur på sina 
aktiviteter visar ett bättre resultat än andra fritidsgårdar52. Det kan vara så 
att ungdomar med sociala problem söker sig till fritidsgårdarna, vilket gör 
fritidsgården till en arena med stora möjligheter att möta och arbeta med 

51 Statens Folkhälsoinstitut (2005). Alkoholbruk under tonåren: förebyggande insatser. 
www.fhi.se
52 Mahoney, J. L. & Stattin, H. (2000). Leisure activities and adolescent antisocial 
behavior: The role of structure and social context. Journal of Adolescence 2000, 23 
113-127.
Mahoney, J. L., Stattin, H. och Lord, H. (2004). Unstructured youth recreation centre 
participation and antisocial behaviour development: Selection influences and modera-
ting role of antisocial peers. International Journal of Behavioral Development, 2004, 28 
(6) 553-560.
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dessa ungdomars behov. De elever som inte har någon fritidssysselsättning 
alls är svårare att nå för ett drogförebyggande arbete. 

Vilka effekter har kommuners drogförebyggande program för elevernas drogvanor?
En möjlighet med undersökningen är att se över hur olika program och 
åtgärder som kommunerna jobbar med ger effekter i elevernas drogvanor. 
Då samtliga kommuner i länet är delaktiga i undersökningen skulle en 
sådan analys kunna hjälpa kommunerna att tillsammans hitta bättre vä-
gar för att förebygga elevers drogvanor på ett mer effektivt sätt. Det finns 
forskning som visar hur man mer effektivt kan arbeta preventivt som kan 
vara vägledande i kommunernas arbete. 

Vilken inställning har elever till myndigheter och vuxna? 
En avgörande fråga som inte berör ämnet för denna undersökning är 
elevernas inställning till enkätundersökningar av det här slaget. Hur stor 
tillförlitlighet man kan ha till elevens svar redovisas i metodavsnittet. En 
aspekt på tillförlitligheten som inte berörs i metodavsnittet är hur elevernas 
svarsbenägenhet påverkas av rådande attityder till droger i samhället. CAN 
menar att en mindre restriktiv hållning till droger i samhället kan påverka 
eleverna att uppge en högre konsumtion än vad de annars hade gjort och 
tvärtom vid en mer restriktiv hållning till droger. De menar samtidigt att 
en mindre restriktiv hållning till droger i samhället också kan innebära att 
fler prövar droger. En annan attityd som CAN inte lyfter är elevers inställ-
ning till undersökningar och vuxensamhället. En bakomliggande faktor 
för de sjunkande siffrorna av alkoholkonsumenter kan vara ett medvetet 
val att inte delge sina drogvanor till vuxna och myndigheter. Om detta har 
påverkat föreliggande undersöknings resultat är svårt att säga, men utifrån 
det sjunkande resultatet av alkoholkonsumenter från tidigare år bör detta 
undersökas vidare för att öka tillförlitligheten i undersökningen. Det vore 
intressant att undersöka elevers attityd till vuxensamhällets och myndig-
heters frågor om deras vanor på olika områden. En sådan undersökning 
skulle kunna ge oss mer kunskap om tillförlitligheten i elevernas svar och 
hjälpa oss att bli bättre på att tillmötesgå eleverna och respektera deras 
integritet. Det skulle t.ex. vara intressant att höra om elever ser fördelar 
eller nackdelar med att fylla i en enkät på nätet istället för på papper. 

Enkätundersökningens framtid

Förhoppningen är att detta är en start på en tradition av återkommande 
undersökningar om elevers drogvanor i Jönköpings län. Det finns en 
ambition från både kommunerna, folkhälsoavdelningen i landstinget i 
Jönköpings län och Luppen kunskapscentrum att fortsätta med undersök-
ningen framåt. Detta första år har varit ett projekt och ett prövoår för att 
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se om det överhuvudtaget går att genomföra samma enkätundersökning 
i hela länet, bearbeta och sammanställa resultatet. Föreliggande rapport 
är ett bevis på att det går, men också att det finns flera områden som be-
höver förbättras. En av de saker som måste förbättras är det höga externa 
bortfallet i vissa kommuner. Att fortsätta göra undersökningar av denna 
storlek med ett så stort bortfall för vissa kommuner är inte försvarbart då 
det äventyrar hela undersökningens resultat. Annat som behöver förbättras 
är enkätens utformning och syfte. Som enkäten ser ut idag är det svårt att 
utifrån resultatet jämföra med andra undersökningar. CAN har genomfört 
undersökningar sedan 1971, vilket ger dem en mångårig erfarenhet av 
utformning av frågor. Att CAN:s undersökning är den som används för 
att mäta skolelevers drogvanor i riket gör att det finns anledning att närma 
sig deras frågor för att göra bättre jämförelser. 

Som nämns ovan behöver undersökningen ett tydligare syfte för att bli 
bättre som instrument att mäta ungdomars drogvanor. Att göra en kart-
läggning av ungdomars drogvanor i skolåren 7-9 i samtliga kommuner i 
länet är en stor undersökning som kräver resurser och tid. Kartläggningar 
ger oss kunskap om trender och de kan visa på tendenser i ungdomars 
drogvanor, vilket på en mer övergripande nivå kan styra de förebyggande 
insatserna. Undersökningsresultatet är samtidigt en färskvara som kom-
muner behöver få ta del av så fort som möjligt efter undersökningstillfället. 
Därför föreslår Luppen kunskapscentrum att kartläggningar av alla eller 
några av skolåren 7-9 kan fortsätta att genomföras vartannat år, medan 
man varje år genomför en mindre, men mer riktad enkätundersökning, 
där resultatet snabbare kan bearbetas och ligga till grund för förebyggande 
insatser på kommunnivå. 
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Bilaga 1

Tabellredovisning för skolår 7-9

Tabell 1. Elevunderlag för resultatet. Antal elever som har svarat på enkäten 
i respektive kommun.
Nedan redovisas antalet pojkar och flickor som har deltagit för varje skolår 
och för varje kommun. De som inte har svarat om de är pojke eller flicka 
redovisas också. För varje skolår anges i procent hur stor andel det externa 
bortfallet är. T.ex. i Aneby skolår 7 finns det 55 flickor, 49 pojkar och 1 
elev som inte har svarat om den är pojke eller flicka. Av eleverna i år 7 i 
Aneby är det ett externt bortfall på 3 procent; 3 procent av eleverna har 
varit frånvarande vid undersökningstillfället. I tabellen redovisas också 
hur många elever som inte har svarat på frågan om vilket skolår de går 
i. I exemplet Aneby är det 6 elever som inte har svarat på vilket år de 
går. Den sista kolumnen i tabellen redovisar hur stort bortfallet i varje 
kommun är totalt för samtliga skolår. I bortfallet, både för varje skolår 
och för kommunens totala bortfall, är de som inte har svarat vilket kön 
de tillhör inte inräknade i bortfallet, utan ingår i dem som har svarat på 
enkäten. I det totala bortfallet för varje kommun ingår de som inte har 
svarat vilket skolår de tillhör, då de inte kan ingå i undersökningen som 
redovisas utifrån skolår.
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Tabell 2. Andel tobaksanvändare i procent av besvarade enkäter
Rökare är den elev som har svarat ja på frågan om du röker. Snusare är 
den elev som har svarat ”Ja, ibland” eller ”Ja, varje eller nästan varje dag” 
på frågan om du snusar.

53 CAN har fler svarsalternativ på frågan ”Röker du?”. Detta kan ge skillnad i resultat 
till föreliggande rapport.
54 CAN har fler svarsalternativ på frågan ”Snusar du?”. Detta kan ge skillnad i resultat 
till föreliggande rapport.
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Tabell 3. Andel regelbundna tobaksanvändare i procent av besvarade enkäter
Regelbunden rökare är den elev som har svarat att man röker varje vecka 
eller varje dag. Regelbunden snusare är den elev som har svarat att de 
snusar varje eller nästan varje dag.
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Tabell 4. Andel alkoholkonsumenter i procent av besvarade enkäter
Alkoholkonsument är den elev som har svarat att man under det senaste 
året har druckit minst 1 glas öl eller 2 cl vin eller 2 cl blanddryck eller 2 
cl sprit.

55 Kalmar läns undersökning preciserar inte hur mycket eleven ska dricka för att vara 
alkoholkonsument, utan frågar efter om elever har druckit alkohol det senaste halvåret. 
56 CAN och föreliggande undersökning har olika definitioner på alkoholkonsument, där 
CAN har samma mängd alkohol men där eleven ska ha druckit det senaste året eller mer 
sällan.
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Tabell 5. Elevers alkoholvanor i procent av besvarade enkäter
Nedan redovisas hur ofta pojkar i skolår 7-9 har svarat att de dricker 
alkohol.
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Tabell 6. Elevers alkoholvanor i procent av besvarade enkäter
Nedan redovisas hur ofta flickor i skolår 7-9 har svarat att de dricker 
alkohol.
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Tabell 7. Hur ofta eleverna storkonsumerar alkohol i procent av besvarade 
enkäter
Nedan redovisas hur ofta pojkar i skolår 7-9 har svarat att de vid ett 
tillfälle dricker alkohol motsvarande minst en halv flaska sprit eller en hel 
flaska vin eller 4 burkar starköl eller 4 stora flaskor starkcider eller 6 burkar 
öl, klass II (folköl).
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Tabell 8. Hur ofta eleverna storkonsumerar alkohol i procent av besvarade 
enkäter
Nedan redovisas hur ofta flickor i skolår 7-9 svarat att de vid ett tillfälle 
dricker alkohol motsvarande minst en halv flaska sprit eller en hel flaska 
vin eller 4 burkar starköl eller 4 stora flaskor starkcider eller 6 burkar öl, 
klass II (folköl).
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Tabell 9. Andel berusningsdrickande i procent av antalet besvarade enkäter
I tabellen nedan redovisas hur pojkar för varje skolår har svarat på frå-
gan om hur ofta det händer att du känner dig berusad när du dricker 
alkohol. 
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Tabell 10. Andel berusningsdrickande i procent av antalet besvarade enkäter
I tabellen nedan redovisas hur flickor för varje skolår har svarat på frågan 
hur ofta det händer att du känner dig berusad när du dricker alkohol. 

62



Tabell 11. Vad elever vanligast dricker i varje skolår
I tabellen nedan presenteras vad pojkar i varje skolår vanligast dricker. 
De tre vanligast förekommande dryckerna för varje skolår och kommun 
redovisas samt för hela länet. Eleverna kunde välja fler än ett alternativ på 
frågan. Svarsalternativen var folköl, starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit 
och hembränd sprit.

57 Fler än tre alternativ redovisas då det inte är någon skillnad mellan starkcider och 
alkoläsk, vilket gör det omöjligt att skilja dem åt.
58 Som ovan mellan alkoläsk, folköl och vin.
59 Som ovan mellan starköl, alkoläsk och sprit.
60 Som ovan mellan starköl, starkcider, alkoläsk och vin.
61 Som ovan mellan alkoläsk och vin.
62 Blanddryck enligt CAN är cider, alkoläsk etc.
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Tabell 12. Vad elever vanligast dricker i varje skolår
I tabellen nedan presenteras vad flickor i varje skolår vanligast dricker. 
De tre vanligast förekommande dryckerna för varje skolår och kommun 
redovisas samt för hela länet. Eleverna kunde välja fler än ett alternativ på 
frågan. Svarsalternativen var folköl, starköl, starkcider, alkoläsk, vin, sprit 
och hembränd sprit.

63 Fler än tre alternativ redovisas då det inte är någon skillnad mellan dryckerna vilket 
gör det omöjligt att skilja dem åt.
64 Se ovan.
65 Se ovan.
66 Se ovan.
67 Se ovan.
68 Se ovan.
69 Blanddryck enligt CAN är cider, alkoläsk etc.
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Tabell 13. Hur eleverna får tag på alkohol
Nedan presenteras de tre vanligaste sätten för pojkar att få tag på alkohol 
för varje skolår och kommun samt länet. Eleverna har haft möjlighet att välja 
mer än ett alternativ. Svarsalternativen var smaka hemma, genom föräldrar, 
genom syskon, genom kompisar, köper själv på systembolaget, köper själv 
i butik, köper själv i lägenhet och/eller långtradare och på annat sätt.

70 Kalmar läns undersökning har inte samma svarsalternativ som föreliggande undersök-
ning.
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Tabell 14. Hur eleverna får tag på alkohol
Nedan presenteras de tre vanligaste sätten för flickor att få tag på alkohol 
för varje skolår och kommun samt länet. Eleverna har haft möjlighet att 
välja mer än ett alternativ. Svarsalternativen var smaka hemma, genom 
föräldrar, genom syskon, genom kompisar, köper själv på systembolaget, 
köper själv i butik, köper själv i lägenhet och/eller långtradare och på an-
nat sätt.

71 Kalmar läns undersökning har inte samma svarsalternativ som föreliggande undersök-
ning.
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Tabell 15. Föräldrarnas inställning i procent av besvarade enkäter
I enkäten tillfrågades eleverna om deras föräldrar försökte få dem att 
sluta dricka. De kunde välja mellan svarsalternativen: ”Nej, de vet inget”, 
”Nej, de accepterar att jag dricker”, ”Ja, de pratar lite med mig om att jag 
ska sluta”, ”Ja, de försöker få mig att sluta” och ”Ja, de förbjuder mig att 
dricka”. Nedan redovisas hur många procent av pojkarna som har svarat 
på alternativen ”Nej, de vet inget”, ”Nej, de accepterar att jag dricker” 
och ”Ja, de förbjuder mig att dricka”.
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Tabell 16. Föräldrarnas inställning i procent av besvarade enkäter
I enkäten tillfrågades eleverna om deras föräldrar försökte få dem att 
sluta dricka. De kunde välja mellan svarsalternativen: ”Nej, de vet inget”, 
”Nej, de accepterar att jag dricker”, ”Ja, de pratar lite med mig om att jag 
ska sluta”, ”Ja, de försöker få mig att sluta” och ”Ja, de förbjuder mig att 
dricka”. Nedan redovisas hur många procent av flickorna som har svarat 
på alternativen ”Nej, de vet inget”, ”Nej, de accepterar att jag dricker” och 
”Ja, de förbjuder mig att dricka”.
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Tabell 17. Andel elever som någon gång har haft lust att använda narkotika 
i procent av antalet besvarade enkäter
Nedan presenteras de elever som har svarat ja på frågan om de någon gång 
har haft lust att använda narkotika.

72 CAN har även svarsalternativet ”Tveksam” förutom ”Ja” och ”Nej”. Detta kan på-
verka resultatet och göra det mindre jämförbart.
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Tabell 18. Andel (i procent av antalet besvarade enkäter) och antal elever inom 
parentes som har använt narkotika
Eleverna fick frågan när de senast använde narkotika med svarsalternati-
ven: har aldrig använt narkotika, någon eller några gånger för mer än ett 
år sedan, någon eller några gånger det senaste året samt någon eller några 
gånger den senaste månaden. Nedan redovisas andelen elever som har 
uppgett de tre senare alternativen. 
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Tabell 19. Vilka sorters narkotika som eleverna vanligast använder
Nedan presenteras de tre vanligaste sorterna narkotika som pojkarna 
har sagt att de använder. Eleverna har haft möjlighet att fylla i mer än ett 
svarsalternativ och alternativen var: hasch/marijuana, amfetamin, heroin, 
ecstasy, GHB/GBL, kat, annan typ av narkotika och vet inte.

73 Fler än tre alternativ redovisas då det inte är någon skillnad mellan några av alternati-
ven, vilket gör det omöjligt att skilja dem åt.
74 Se ovan.
75 Se ovan.
76 Se ovan.
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Tabell 20. Vilka sorters narkotika som eleverna vanligast använder
Nedan presenteras de tre vanligaste sorterna narkotika som flickorna 
har sagt att de använder. Eleverna har haft möjlighet att fylla i mer än ett 
svarsalternativ och alternativen var: hasch/marijuana, amfetamin, heroin, 
ecstasy, GHB/GBL, kat, annan typ av narkotika och vet inte. 

77 Fler än tre alternativ redovisas då det inte är någon skillnad mellan några av alternati-
ven, vilket gör det omöjligt att skilja dem åt.
78 Se ovan.
79 Se ovan.
80 Se ovan.
81 Se ovan.
82 Se ovan.
83 Se ovan.
84 Se ovan.
85 Se ovan.
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Tabell 21. Hur eleverna får tag på narkotika
Nedan presenteras de tre vanligaste sätten att få tag på narkotika som 
pojkarna har svarat. Eleverna har haft möjlighet att fylla i mer än ett 
svarsalternativ och alternativen var: köpt av en okänd, köpt av någon jag 
känner, blivit bjuden av någon jag känner (yngre än 20 år), blivit bjuden 
av någon jag känner (äldre än 20 år) och på annat sätt.

86 Fler än tre alternativ redovisas då det inte är någon skillnad mellan några av alternati-
ven, vilket gör det omöjligt att skilja dem åt.
87 Se ovan.
88 Se ovan.
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Tabell 22. Hur eleverna får tag på narkotika
Nedan presenteras de tre vanligaste sätten att få tag på narkotika som 
flickorna har svarat. Eleverna har haft möjlighet att fylla i mer än ett 
svarsalternativ och alternativen var: köpt av en okänd, köpt av någon jag 
känner, blivit bjuden av någon jag känner (yngre än 20 år), blivit bjuden 
av någon jag känner (äldre än 20 år) och på annat sätt.

89 Fler än tre alternativ redovisas då det inte är någon skillnad mellan några av alternati-
ven, vilket gör det omöjligt att skilja dem åt.
90 Se ovan.
91 Se ovan.
92 Se ovan.
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Tabell 23. Hur många gånger eleverna har använt hasch/marijuana, andel av 
eleverna i procent av antalet besvarade enkäter och antal elever inom parentes
Nedan presenteras hur många gånger pojkarna har använt hasch/mari-
juana. 
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Tabell 24. Hur många gånger eleverna har använt hasch/marijuana, andel 
av eleverna i procent av antalet besvarade enkäter och antal elever inom pa-
rentes
Nedan presenteras hur många gånger flickorna har använt hasch/mari-
juana. 
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Tabell 25. Alkohol i trafiken
Eleverna har fått besvara frågor om de själva kört cykel, moped eller annat 
fordon onyktra, åkt med någon de vet var eller misstänker var onykter och 
om de har förhindrat eller försökt förhindra en onykter förare att köra. 
Nedan presenteras i procent den andel av eleverna som har svarat att de 
själva har kört onyktra, åkt med en onykter förare och om de har förhindrat 
eller försökt förhindra en onykter förare att köra.
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Tabell 26. Skillnader i elevernas beteende utifrån alkoholvanor
Nedan redovisas en tabell där samtliga elever i skolår 7-9 i länet redovisas 
utifrån sina alkoholvanor och hur de utifrån dem förhåller sig till narko-
tikaanvändande, fritidsaktiviteter, frånvaro från undervisning, vantrivsel i 
skolan samt deras föräldrars inställning till deras alkoholdrickande. Syftet 
med tabellen är att visa eventuella skillnader i elevernas beteende utifrån 
alkoholvanor. I gruppen ”regelbunden alkoholkonsument” finns de elever 
som på frågan hur ofta de dricker alkohol har svarat att de dricker alkohol 
en till två gånger i månaden eller en eller flera gånger i veckan. I gruppen 
”ej alkoholkonsument” finns de elever som svarar nej på frågan om de har 
druckit alkohol under det senaste året. De procentsatser som anges under 
respektive grupp är antalet elever av gruppen i procent, det är alltså inte 
utifrån totalpopulationen. I gruppen regelbunden alkoholkonsument ingår 
1 304 elever; 605 pojkar och 684 flickor. I gruppen ej alkoholkonsument 
ingår 8 264 elever; 4 081 pojkar och 4 120 flickor.

93 I denna variabel är det de elever som har angett att de den senaste månaden eller det 
senaste året har använt narkotika. 
94 I variablerna idrottsförening, kyrka, fritidsgård och annat har eleverna haft möjlighet 
att ange mer än ett alternativ, vilket läsaren måste beakta för att läsa procentsatserna 
rätt.
95 I denna variabel är det de elever som har angett att de skolkar från undervisningen två 
till tre gånger/månad, en gång i veckan eller flera gånger i veckan.
96 I denna variabel är det de elever som har svarat att de trivs ganska eller mycket dåligt 
i skolan.
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Tabell 27. Föräldrars inställning och alkoholvanor
Nedan presenteras hur det förhåller sig mellan elevernas svar på föräldrar-
nas inställning och deras alkoholvanor. Det är andel i procent av elever i 
hela länet i år 9 som tabellen visar. Procentsatsen utgår från vad eleven har 
svarat på frågan om föräldrarnas inställning. T.ex. är det 60,9 procent av 
pojkarna som har svarat att deras föräldrar inte vet att de dricker alkohol, 
som dricker alkohol några gånger om året osv. 
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Tabell 28. Föräldrarnas inställning och alkoholvanor
Nedan presenteras hur ofta eleverna i år 9 dricker en stor mängd alko-
hol97 utifrån hur de har svarat om föräldrarnas inställning till deras bruk 
av alkohol. Procentsatsen utgår från vad eleven har svarat på frågan om 
föräldrarnas inställning till deras alkoholkonsumtion.

97 Eleverna har svarat på hur ofta de dricker motsvarande minst en halv flaska sprit eller 
en hel flaska vin eller 4 burkar starköl eller 4 stora flaskor starkcider eller 6 burkar öl, 
klass II (folköl).
98 Intensivkonsument är den som dricker motsvarande mängd ovan ett par gånger i 
månaden eller oftare.
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Tabell 29. Elevernas alkoholvanor utifrån hur de får tag på alkohol
Nedan redovisas hur eleverna i år 9 har svarat på hur ofta de dricker alkohol 
och hur ofta de dricker en stor mängd alkohol99 utifrån hur de får tag på 
alkohol. Procentsatsen utgår från vad eleven har svarat på frågan om hur 
de får tag på alkohol. 

99 Eleverna har fått svara på hur ofta de dricker motsvarande minst en halv flaska sprit 
eller en hel flaska vin eller 4 burkar starköl eller 4 stora flaskor starkcider eller 6 burkar 
öl, klass II (folköl).
100 Intensivkonsument är den som dricker motsvarande ovan ett par gånger i månaden 
eller oftare.
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Tabell 30. Elevernas tobaks- alkoholkonsumtion utifrån hur de trivs i skolan
Nedan redovisas hur eleverna i år 7 har uppgett att de använder tobak 
och alkohol samt hur ofta de dricker alkohol utifrån hur de trivs i skolan. 
Procentsatsen utgår från vad eleven har svarat på frågan om hur de trivs i 
skolan (tabell för år 9, se resultatdelen).

101 Då få elever i år 7 har svarat att de dricker alkohol en eller flera gånger i veckan ska 
man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån detta resultat.
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Tabell 31. Elevernas tobaks- och alkoholvanor utifrån hur ofta de skolkar från 
undervisning
Nedan redovisas hur eleverna i år 7 har uppgett att de använder tobak 
och alkohol samt hur ofta de dricker alkohol utifrån hur ofta de skolkar 
från undervisningen. Procentsatsen utgår från vad eleven har svarat på 
frågan om hur ofta de skolkar från undervisningen (tabell för år 9, se 
resultatdelen).

102 Då få elever i år 7 har svarat att de dricker alkohol en eller flera gånger i veckan ska 
man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån detta resultat.

83



Tabell 32. Elevernas fritidsvanor och deras tobaks- och alkoholvanor
Nedan presenteras hur eleverna har uppgett att de använder tobak eller 
alkohol utifrån sina fritidsvanor. Tabellen visar andel i procent av elever i 
hela länet i år 7. Procentsatsen utgår från vad eleven har svarat på frågan 
om fritidsvanor. Eleverna har på frågan om fritidsvanor haft möjlighet att 
ange mer än ett svarsalternativ (tabell för år 9, se resultatdelen).
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Tabell 33. Elevernas fritidsvanor och trivsel i skolan
Nedan presenteras hur eleverna har svarat på frågan om hur de trivs i sko-
lan utifrån sina fritidsvanor. Det är andel i procent av elever i hela länet i 
år 9 som tabellen visar. Procentsatsen utgår från vad eleven har svarat på 
frågan om sina fritidsvanor.
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Tabell 34. Elevernas fritidsvanor och frånvaro i skolan
Nedan presenteras hur eleverna i år 9 har svarat på frågan om hur ofta de 
skolkar från undervisningen utifrån sina fritidsvanor. Procentsatsen utgår 
från vad eleven har svarat på frågan om sina fritidsvanor.
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Bilaga 2

På uppdrag av länets samtliga kommuner genomför Luppen kunskaps-
centrum (Kommunförbundet i Jönköpings län)1 en enkätundersökning 
av ungdomars alkohol- och drogvanor.

Här kommer information till dig som ska distribuera ANT-enkäten på 
nätet till elever.

Gå igenom enkäten själv, så att du är förberedd på eventuella frågor från
eleverna. Du kan gå in i nätenkäten med ett lösenord och prova att fylla 
i och skriva. Det du inte ska göra är att skicka in enkäten till oss. Dina 
svar kommer då att registreras och finnas med i statistiken. Så länge 
man inte skickar iväg enkäten kan lösenordet användas flera gånger. Det 
kan finnas frågor som du själv tycker behöver en förklaring innan man 
går ut på nätet och gör enkäten, t ex fråga 11. (hur mycket är 2 cl?). 
Vad vi efterfråga i fråga 11 är om elever har smakat på små mängder 
alkohol någon gång under året.

Vid ifyllning av enkäten är det viktigt att eleverna vet att de bara kan 
fylla i enkäten en gång. När de väl har skickat iväg enkäten kommer 
deras lösenord att vara förbrukat och lösenordet är heller inte längre 
kopplat till enkätsvaren. Det går alltså inte i efterhand att spåra upp en 
viss elevs enkät.

Om ni har frågor angående enkäten kan ni kontakta Sofia Enell på tel. 
036-10 02 18 (torsdag-fredag) eller e-post sofia.enell@hhj.hj.se.

Lycka till!

Länk till enkäten för X kommun:

http://webform.avmedia-f.se/default.asp?survey_id=X

1 För mer information om Luppen kunskapscentrum se www.luppen.nu
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På uppdrag av länets samtliga kommuner genomför Luppen kunskaps-
centrum (Kommunförbundet i Jönköpings län)1 en enkätundersökning 
av ungdomars alkohol- och drogvanor.

Här kommer information till dig som ska distribuera ANT-enkäten till
elever.

Läs igenom enkäten själv, så att du är förberedd på eventuella frågor 
från eleverna. Det kan finnas frågor som du själv tycker behöver en för-
klaring innan man delar ut enkäten, t ex fråga 11. (hur mycket 2 är cl?). 
Vad vi efterfrågar i fråga 11 är om elever har smakat på små mängder 
alkohol någon gång under året.

Vid ifyllning av enkäten är det viktigt att få eleverna att fylla i ett kryss i
svarsrutan. Enkäterna kommer att scannas in och hanteras digitalt, och 
det är då viktigt att man fyller i korrekt. Om man ångrar sitt svar går 
det att markera det genom att fylla i rutan helt och sedan fylla i ett kryss 
i den svarsruta man önskar. Om du reagerar på de plustecken som finns 
i enkäten är detta också något vi måste ha med för scanningen.

Om ni har möjlighet får ni gärna ge eleverna ett kuvert att lägga sin 
enkät i. Detta ger eleverna ett extra skydd i anonymiteten.

När ni skickar tillbaka enkäten till oss vill vi att ni om möjligt sorterar
svaren i årskurser. Ni behöver inte öppna svarskuverten om ni har an-
vänt sådana.

Om du har några frågor angående enkäten kan du kontakta Sofia Enell 
på tel. 036-10 02 18 eller e-post sofia.enell@hhj.hj.se.

Lycka till!

1 För mer information om Luppen kunskapscentrum se www.luppen.nu

 

88



Bilaga 3
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Bilaga 4
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