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Förord

Årets länsövergripande undersökning av ungdomars alkohol- och drog-
vanor i skolår 7-9 har inneburit slutet på ett projekt med ett omfattande, 
roligt och spännande arbete. Projektet har dels syftat till att utveckla 
ett gemensamt undersökningsinstrument men framförallt till att ge ett 
underlag för att utveckla det drogförebyggande arbetet med ungdomar. 
Vid slutet av projektet kan vi konstatera att vi har lyckats att ena olika 
krafter kring ett delvis nytt och nätbaserat gemensamt instrument, men 
att vi också måste fortsätta att utveckla instrumentet eftersom vi ständigt 
upptäcker nya undersökningsbehov. Vi kan också konstatera att vi tro-
ligtvis kommer att enas kring ett gemensamt undersökningsinstrument 
för gymnasiet. Luppen kommer också fortsättningsvis att ansvara för att 
länsövergripande undersökningar genomförs och att dessa sammanställs 
i rapportform. Hur ofta och på vilket sätt detta arbete kommer att ske är 
för tillfället oklart. 

Mycket positivt drogförebyggande arbete sker och nya arbetssätt har 
utvecklats, samtidigt kan konstateras att det finns stora skillnader i länet 
och att behov finns att hitta nya arbetssätt. Detta har föranlett ett nytt 
projekt i samarbete med folkhälsoavdelningen inom landstinget och 
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Detta projekt 
syftar främst till att stödja och inspirera utvecklandet av nya arbetssätt i 
det drogförebyggande arbetet med ungdomar. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla som har deltagit i arbetet med årets 
undersökning; alla ungdomar som har deltagit, ansvariga för genomför-
andet av undersökningen på respektive skolor samt det länsövergripande 
nätverket för undersökningen. Ett tack riktas också till Sofia Enell och Nina 
Lindgren för synpunkter vid rapportgranskning och till Luppens informa-
tör Eva Crondahl för språkbearbetning och rapportlayout. Tack också till 
Länsstyrelsen för ekonomiskt bidrag som möjliggjort undersökningen och 
till Jörgen Svedbom1 för ett kapitel i rapporten och inspirerande diskus-
sioner kring drogförebyggande arbete bland ungdomar. Ett speciellt tack 
riktas till årets projektledare och rapportens huvudförfattare, Charlotte 
Jerkelund� som trots projektets svårigheter har kunnat slutföra det.

Jönköping maj �006

Thorbjörn Ahlgren 
FoU-ledare
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Sammanfattning

Rapporten sammanfattar en totalundersökning av drogvanorna bland 
länets ungdomar i skolår 7-9, med fokus på resultaten för skolår 9. Un-
dersökningen genomfördes som en nätenkät i 11 av länets kommuner 
och som en pappersenkät i två kommuner. I jämförelse med förra årets 
resultat kan vi säga att tobakskonsumtionen möjligen minskat något medan 
alkoholkonsumtionen ökat något. 

Flickorna röker mer än pojkarna i de flesta av länets kommuner, men 
pojkarnas totala tobakskonsumtion är större i länet som helhet och i 9 av 
1� kommuner. 

Lite mer en hälften av ungdomarna i skolår 9 är alkoholkonsumenter, av 
dem är �8 procent av pojkarna regelbundna alkoholkonsumenter liksom 
46 procent av flickorna. Alkoholdrycken är varierad; starkcider, starköl 
och sprit är populära drycker bland länets alkoholkonsumenter. Drygt 
8 procent av ungdomarna i skolår 9 har någon gång haft lust att prova 
narkotika och knappt 4 procent har omsatt detta i praktiken. Ungdomar 
som är regelbundna tobaksbrukare är mycket ofta även regelbundna alko-
holkonsumenter. Samvariationen mellan föräldrarnas inställning till alkohol 
och ungdomarnas alkoholvanor visar att bland icke-konsumenterna är det 
vanligt att ha föräldrar som förbjuder dem att dricka alkohol, medan så 
många som en �5 procent av de regelbundna alkoholkonsumenterna svarar 
att deras föräldrar tycker att det är OK att de dricker alkohol.

1 Jörgen Svedbom är lärarutbildare vid Högskolan för lärande och kommunikation i 
Jönköping. Han har lång erfarenhet av ANT-undervisning, författat flera läromedel och 
ledde 1999/�000 Skolverkets kvalitetsgranskning av skolans ANT-undervisning. 
� Charlotte Jerkelund, pol mag, kommer från uppdragssektionen vid Högskolan för Lärande 
och Kommunikation i Jönköping. Hon har bl.a. studerat drogvanorna hos ungdomar från 
de krigsdrabbade områdena i Kroatien. Hon arbetar f.n. som länssamordnare för alkohol 
och narkotikaprevention, Landstinget Jönköpings län.
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Inledning

Denna rapport är den andra drogvaneundersökningen bland ungdomarna 
i skolår 7-9 i länet. Att tala om drogvanor kan väcka associationer till 
narkotika och kriminalitet men fokus för denna undersökning är fram-
förallt de lagliga drogerna tobak och alkohol. Samhället har emellertid valt 
att begränsa ungdomars tillgång till dessa droger, genom att sätta 18 års 
gräns för försäljning av tobak och servering av alkohol. Anledningarna 
till detta är dels de allvarliga hälsorisker användningen av dessa droger 
innebär, dels att ungdomars konsumtionsmönster ofta innebär stora risker, 
exempelvis är berusningsdrickande vanligare bland ungdomar än bland 
vuxna (Lundborg �00�, s �).

Ungdomars konsumtion av alkohol har länge vållat stort intresse, dels 
i media och det vidare samhället men framförallt hos tonårsföräldrar och 
inom skolan. Den sociala konsumtionen av alkohol fungerar som en viktig 
markör för övergången mellan vardag och helgliv, hos såväl vuxna som 
ungdomar.  Samtidigt medför alkoholkonsumtion allvarliga risker dels 
genom de omedelbara effekterna på omdöme och riskbedömning men 
även mer långsiktiga medicinska problem och beroende. Barnombuds-
mannen (BO) upplever att många unga är oroliga för vänner som röker 
och dricker, men som samtidigt känner man nyfikenhet inför att prova 
själv. Även bland många vuxna diskuteras ungdomars drogvanor. Gemen-
samt för många vuxna och ungdomar är att de tror att det är vanligare 
att ungdomar dricker, testar och använder droger än det egentligen är 
(Barnombudsmannen �005, s 5). Icke desto mindre sker nästan all nyrek-
rytering av rökare bland ungdomar och det är i tonåren som de flesta för 
första gången använder alkohol. Den nationella handlingsplanen för att 
förebygga alkoholskador nämner insatser för att ge barn och ungdomar 
en alkohol- och narkotikafri uppväxt och att uppskjuta alkoholdebuten 
som särskilt viktiga. För att kunna arbeta mot de målen är det nödvändigt 
med aktuell information. Genom att genomföra regelbundna undersök-
ningar kan man med tiden skapa en bild av utvecklingen istället för enbart 
lägesrapporter. Detta kan i sin tur underlätta beredskapen för att sätta 
in preventiva åtgärder, och i bästa fall ge oss indikationer på inom vilka 
områden vi bör satsa våra resurser. 

Det finns en lång tradition av att undersöka ungdomars drogvanor i 
Sverige. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, 
har genomfört årliga undersökningar sedan 1971. Med dessa undersök-
ningar har man tittat på utvecklingen inom tre områden; tobak, alkohol 
och narkotika, vilka även är föremålen för denna rapport. 
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Denna rapport inleds med en metodgenomgång följt av en diskussion 
av vad enkätundersökningar kan säga oss om verkligheten. Jörgen Sved-
bom, högskoleadjunkt vid högskolan för lärande och kommunikation i 
Jönköping, tar avstamp i de motstridiga resultat som forskningen ger om 
vad som påverkar ungdomars alkoholkonsumtion. Han för sedan också 
en diskussion om vilka slutsatser för prevention vi egentligen kan bilda 
oss utifrån enkätundersökningar. Slutligen presenteras resultaten från 
�005 års drogvaneundersökning och de studier av samvariationer mellan 
olika variabler som genomförts. Rapporten avslutas med en diskussion 
av resultaten och av drogvaneundersökningens framtid. 
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Metodgenomgång

Urval

Undersökningen genomfördes utifrån kommunernas och landstingets öns-
kemål om en totalundersökning i skolår 7-9. Vissa kommuner ville även nå 
andra elever, som ungdomar i skolår 6 och ungdomar på gymnasiet, och 
lade då till dessa skolor i respektive kommunundersökning. I föreliggande 
rapport utgår vi endast från undersökningsresultatet för ungdomar i skolår 
7-9. I elevunderlaget redovisas hur många ungdomar som har svarat på 
enkäten i respektive kommun samt bortfallet, se tabell 1. 

Genomförande

Enkätundersökningen genomfördes under veckorna 4�-47, �005 och 
berörde totalt 14 501 ungdomar i skolåren 7-9. Att det blev fem veckor 
beror på att några skolor hade ungdomar på praktik under vissa av vecko-
rna. Vecka 44 var höstlovsvecka för samtliga ungdomar och några av 
skolorna valde att samla dem som inte hade genomfört enkäten veckan 
efter lovet, för att minska det externa bortfallet. 

Kommunerna erbjöds att genomföra undersökningen via en nätbaserad 
enkät eller en traditionell pappersenkät, 11 av 1� kommuner valde att 
genomföra undersökningen via nätet. Det var ingen skillnad i utformning 
eller information mellan nät- och pappersversionen av enkäten. Samtliga 
kommuner hade en unik enkät, den enda skillnaden mellan enkäterna 
gällde frågan om skola, där endast de skolor som var aktuella i den enskilda 
kommunen fanns angivna som alternativ, se bilaga ��. För de kommuner 
som valde att genomföra enkätundersökningen på nätet tilldelades varje 
elev ett lösenord som efter användande blev förbrukat. 

Samtliga ungdomar fick läsa igenom information om syfte, anonymitet 
och tillvägagångssätt innan de började svara på enkäten, se bilaga �.  
Skolpersonalen fick egen information om undersökningen och hur den 
skulle genomföras.

Kommunerna ansvarade själva för att genomföra enkätundersökningen 
på skolorna. När enkäterna var ifyllda samlades resultaten i en databas 

� Jönköping hade fyra olika enkäter, en för varje skolområde.
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som sedan laddades ner för bearbetning. Pappersenkäterna skickades till 
Luppen kunskapscentrum där de sedan matades in manuellt. Samtliga 
kommuner har fått en datafil med sin kommuns resultat. Kommunerna 
har själva valt hur de velat få sina resultat redovisade. Två kommuner 
har valt att bearbeta sitt material själva medan övriga 11 kommuner har 
beställt rapporter från Luppen.

Frågeformuläret

Enkäten bestod av frågor som har utformats i samarbete mellan länets kom-
muner, landstingets folkhälsoavdelning och Luppens kunskapscentrum. De 
flesta frågor har endast kunnat besvaras med ett svarsalternativ, men vissa 
har varit flervalsfrågor, till exempel frågan om vilka sorters alkohol ung-
domarna dricker. Frågorna har berört tre huvudområden: tobak, alkohol, 
narkotika men även inkluderat frågor om alkohol i trafiken, fritidsvanor 
och skolmiljö. Frågorna är i mycket desamma som i undersökningen �004, 
men svarsalternativen har reviderats för att det i större utsträckning skall 
vara möjligt att jämföra länet med CAN:s resultat för riket. 

Att frågorna och svarsalternativen är logiskt formulerade är avgörande 
för att svaren skall kunna ge den information som efterfrågas. I resultaten 
har vi märkt att vi har misslyckats med det på några punkter. Det gäller 
framförallt frågan angående berusningsdebut och frekvens för bruk av 
annan narkotika än hasch, där svaren inte alls stämmer med resultaten för 
övriga frågor i ämnet. Det tyder på förvirring angående svarsalternativen 
samt knapphändig och i vissa fall felaktiga instruktioner från närvarande 
personal. 

Svarens tillförlitlighet

Många människor hyser motvilja att redovisa vad man antar är oönskat 
beteende, vilket har visat sig kunna leda till underrapportering, medveten 
eller omedveten, av bruk av bland annat alkohol och tobak (CAN �00�, s 
�9). Vad gäller ”olagliga” beteenden, är ärliga svar starkt beroende av att 
respondenten litar på att det inte skall ge upphov till negativa konsekvenser, 
varför anonymitet är viktigt (Hibell et al 1999, s �6). Samhällets attityder 
till tobak, alkohol och droger kan påverka viljan att medge konsumtion, 
men de påverkar troligen även den faktiska konsumtionen. Underrappor-
tering kan inte uteslutas, men vad gäller ungdomar anses risken för över-
rapportering vara större. Detta som en effekt av majoritetsmissförståndet, 
att ungdomar tror att jämnåriga dricker mer än de gör, och att de själva 
överdriver sin egen konsumtion för att leva upp till vad de tror är normalt 
(Barnombudsmannen �005, s 9). Att kunna bevara respondenternas ano-
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nymitet vid både insamling och  bearbetning av enkätmaterialet, är därför 
ett sätt att minska risken får under- och överrapportering. 

I instruktionerna till skolpersonalen har vi efterfrågat att enkäten skall 
genomföras under provliknande former. Lyckas man genomföra detta 
garanterar nätenkäter stor anonymitet, vilket vi hoppas skall bidra till up-
priktiga svar. Att garantera anonymitet är ofta svårt i datasalar där man 
sitter så nära att det går att läsa från varandras skärmar. Detta har varit ett 
orosmoment under årets undersökning och bidrog till att vi tillsammans 
med en skola i Jönköpings kommun i efterhand genomförde en pap-
persenkät för att kontrollera tillförlitligheten hos nätenkäten. Resultaten 
från pappersenkäten var i stort desamma som de för nätenkäten. Detta 
tyder på att ungdomarnas svarsbenägenhet inte har påverkats av formen. 
Vad vi däremot vet mycket lite om är ungdomars villighet att besvara 
enkäter i allmänhet och drogvanor i synnerhet. Ett lågt förtroende för 
myndigheter och vuxna skulle kunna bidra till antingen en ovilja att delge 
sina drogvanor, alternativt lust att överdriva för att ”förstöra” resultaten. 
Med en nätbaserad undersökning försvåras upptäckten av uppenbara 
överdrifter och skämtsamt ifyllda enkäter när dessa inte hanteras manuellt, 
varför inga enkäter har rensats bort av den anledningen4. Däremot kunde 
91 enkäter rensas bort på grund av orimliga och oseriösa svar på frågan om 
skolår, t.ex. när en person har svarat att denne går i skolår � på gymnasiet, 
i grundskoleenkäten. Dessa enkäter har vid närmare granskning i flertalet 
fall innehållit misstänkta överdrifter om såväl alkohol som narkotikakon-
sumtion. Att det vid bearbetningen av resultaten även har hittats orimliga 
svar till frågorna angående debutålder för till exempel alkoholkonsumtion, 
visar på svårigheten att utesluta samtliga oseriösa svar. Men ingenting tyder 
på något annat än att de är ytterst få och därmed inte påverkar det totala 
resultatet i någon större utsträckning. Där det möjligtvis kan ha påverkat 
det totala resultatet är på frågeställningar som har besvarats av få elever, 
t.ex. frågor om användande av olika narkotikapreparat.

4 Vid föregående års undersökning rensades �4 enkätsvar bort som uppenbart oseriösa 
vid manuell hantering, innan inscanning av resultat.
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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 ungdomar som inte har deltagit i 
undersökningen på grund av frånvaro vid undersökningstillfället. Det är 
enligt CAN:s erfarenhet få ungdomar som inte genomför enkäten om 
de är närvarande vid undersökningstillfället. Av de sammanlagt 14 501 
ungdomar som har berörts av undersökningen är det 1� 461 ungdomar 
som har besvarat enkäten. Totalt innebär är det ett externt bortfall på 14 
procent i undersökningen, men mellan kommunerna varierar bortfallet 
från � till 5� procent. Genom bortfallsanalyser har forskningen kommit 
fram till att de som konsumerar mycket alkohol och har erfarenhet av 
narkotika är överrepresenterade i bortfallet, eftersom dessa ungdomar 
har högre frånvaro än sina jämnåriga (CAN �00�, s �8). För att det ska 
vara möjligt att dra slutsatser från resultatet bör det externa bortfallet inte 
vara för stort. Utifrån erfarenheter från andra undersökningar har vi dragit 
gränsen för externt bortfall vid �5 procent, är bortfallet större än så anser 
vi att resultatets tillförlitlighet kan ifrågasättas och att det bör granskas 
med försiktighet och viss skepsis. Detta gäller i synnerhet Vetlandas resultat 
men även de för skolår 9 i Gnosjö och Mullsjö. 

�005 valde 11 av länets 1� kommuner att genomföra sina enkäter på 
nätet. Att genomföra nätbaserade enkäter i skolan kräver i regel större 
organisation med bokning av datasalar etc, än vid traditionella pap-
persenkäter. Det har funnits en oro att övergången därför skall leda till ett 
ökat bortfall. Varken denna eller föregående undersökning kan ge några 
entydiga svar på detta och bortfallet för länet är detsamma som förra året, 
14 procent. Det verkar snarare vara rutinerna kring ifyllandet av enkäterna 
som är avgörande för hur stort externt bortfall varje skola och kommun 
får. I de kommuner som har haft problem med betydande bortfall kom-
mer vi att undersöka hur det kan förklaras, om möjligt försöka förbättra 
rutinerna till nästa tillfälle. Vi vet att bortfallet i Vetlanda i huvudsak 
orsakades av att en skola, på grund av sjukskrivningar i personalen, inte 
genomförde undersökningen.

Det interna bortfallet har i år inte vållat samma problem som vid den 
föregående länsundersökningen, eftersom samtliga frågor innehöll ett 
svarsalternativ för de som inte har använt tobak, alkohol, narkotika etc. 
Trots det finns det en variation i svarsfrekvensen för de olika frågorna, 
troligtvis beroende på en frågetrötthet, särskilt som många av frågorna 
inte känns relevanta för icke-konsumenterna.

1�



Bearbetning

Resultaten från nätenkäten laddades ned från en gemensam databas till 
förberedda databaser för varje kommun. Tyvärr var en kodning av svaren 
nödvändig för att materialet skulle bli kompatibelt för statistikprogram-
met SPSS, vilket givetvis ökar risken för bearbetningsfel. Resultaten för de 
kommuner som valde pappersenkäter, kodades manuellt. Slutligen lades 
resultaten för samtliga kommuner ihop till en gemensam databas för länet 
och togs in i SPSS för analys. 

Ju fler steg det finns i bearbetningen av ett material desto större blir 
risken för bearbetningsfel. Genom ett metodiskt arbetssätt och genom  
kontroller och felsökningar har vi försökt minska den risken.

 

Praktiska uppgifter om rapporten

I bilaga 1 finns de allra flesta av �005 års resultat redovisade i tabellform. 
I de flesta tabeller redovisas resultaten i procent. Att observera vid läsning 
är antalet deltagare i undersökningen från respektive kommun. Exem-
pelvis motsvarar 1 procent i Jönköping av 51 ungdomar medan  samma 
procentsats i Aneby motsvarar 4 ungdomar.
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Om nyttan av ANT-enkäter

Jörgen Svedbom, lärarutbildare vid Högskolan för lärande och kommunikation 
(HLK) i Jönköping, är universitetsadjunkt i de ”naturvetenskapliga ämnenas 
metodik och didaktik” men arbetar huvudsakligen med frågor kring hälsoun-
dervisningens didaktik.

Han har lång erfarenhet av ANT-undervisning, har författat flera lärome-
del och ledde 1999/�000 Skolverkets kvalitetsgranskning av skolans ANT- 
undervisning. För närvarande är han Sveriges representant i det Europeiska 
Nätverket för Hälsofrämjande Skolor (ENHPS) och leder Folkhälsoinsti-
tutets regeringsuppdrag att ”varudeklarera” material, metoder och program 
som är vanligt förekommande i grundskolans ANT-undervisning.  

Ändrade vanor

Denna undersökning, av tobaks-, alkohol- och narkotikavanorna bland 
elever i skolår 7-9 i Jönköpings län, visar att konsumtionen i stort sett följer 
samma trender och mönster som i övriga Sverige. Generellt sett ligger 
dock konsumtionen i Jönköpings län på en något lägre nivå än riksge-
nomsnittet men det finns en viss variation mellan länets kommuner, där 
några uppvisar högre siffror både vad gäller alkohol, narkotika och tobak. 
Andra liknande undersökningar, exempelvis den nationella undersökning 
som varje år genomförs av Centralförbundet för Alkohol- och Narko-
tikaupplysning (CAN; rapport nr 90), konstaterar att riksgenomsnittet 
för andelen alkoholkonsumenter i skolår 9 är ca 70 % (i Jönköpings län  
ca 50 %). Nedan jämförs siffror i ovannämnda rapport med data från den 
nu presenterade undersökningen för Jönköpings län (Drogenkät �005 för 
Jönköpings län).

Av CAN:s rapport framgår också att under 1990-talets första hälft 
märktes en svag uppgång i andelen alkoholkonsumenter både bland pojkar 
och flickor i skolår 9. Därefter har andelen, med undantag för enskilda år, 
minskat något. Medan andelen alkoholkonsumenter i skolår 9 legat still, 
eller till och med minskat något, har den totala konsumtionen ökat! Det 
borde betyda att de ungdomar som dricker alkohol nu dricker mer än de 
gjort tidigare. Det har alltså skett en polarisering i alkoholkonsumtionen 
bland de unga. Samtidigt som det är fler ungdomar som inte dricker alls, 
tycks de som dricker, dricka mer än tidigare! Framför allt är det flickorna 
som har ökat sin konsumtion och könsskillnaderna har aldrig tidigare varit 
så små som i den senaste undersökningen. Dessa förhållanden kan illus-
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treras av det faktum att antalet 15–�4-åriga män som avgiftats i samband 
med akut alkoholförgiftning fördubblats under det senaste decenniet, 
medan antalet avgiftade unga kvinnor tredubblats, enligt Socialstyrelsens 
folkhälsorapport �005! (Socialstyrelsen �006) 

Enligt samma rapport tar det ca �0 år innan medicinska skador av 
alkohol(miss)bruk uppträder. Det innebär att man, trots den ökade alko-
holkonsumtionen bland ungdomar, kan förvänta sig en nedgång i antalet 
medicinska alkoholskador under det närmaste decenniet som en följd av att 
ungdomar under 1980-talet hade en förhållandevis låg alkoholkonsumtion. 
Däremot kommer alkoholskadorna om ca tre decennier sannolikt att öka 
igen, som en konsekvens av dagens höga konsumtionsnivå bland ungdom. 
Det ovan sagda gäller de medicinska alkoholskadorna. De akuta effekterna 
av för hög alkoholkonsumtion, såsom olyckor, våld, misshandel, sexuellt 
överförbara infektioner och oönskade graviditeter, ändras sannolikt i nära 
anslutning till förändringar i konsumtionsmönstren.

Rökningen har fortsatt att minska. I riket som helhet uppger nu 19 % 
av pojkarna och �0 % av flickorna att de röker (i Jönköpings län 10 % 
respektive 17 %). Inkluderas även snusning i tobaksbruket, försvinner 
könsskillnaderna nästan helt. Omkring 1990 låg andelen narkotikaan-
vändare på sin lägsta nivå (ca � %), men ökade under 1990-talet till ca  
10 %. Därefter har andelen konsumenter minskat något och ligger i senaste 
undersökningen på ca 7 % (ca  � %  i Jönköpings län).

Insatta i ett längre tidsperspektiv kan denna typ av undersökningar 
upplysa oss om att ungdomars tobaks-, alkohol- och narkotikaanvändning 
var som högst under hippie- och ”Flower Power-perioden” i slutet av 70-
talet.  I början av 80-talet skedde sedan en betydande nedgång i konsum-
tionen och denna nedgång har bestått, eller till och med förstärkts, fram 
till nu när det gäller tobak och narkotika även, om en del fluktuationer 
förekommit.  

Med alkoholkonsumtionen förhåller det sig annorlunda. Efter att ha legat 
på en låg nivå under 80-talet, ökade konsumtionen sakta bland ungdomar 
under 90-talet. Under �000-talets första år har det sedan skett en begrän-
sad nedgång utom när det gäller unga kvinnors alkoholkonsumtion som 
istället fortsatt att öka! Åter andra undersökningar visar att :

 • svenskarna konsumerar mer alkohol per person än 
 man gjort på över 100 år (CAN; rapport nr 91)
 
 • den starka ökning i alkoholkonsumtion som inleddes 
 med Sveriges inträde i den Europeiska unionen tycks 
 nu ha stagnerat och snarare förbytts i en liten minskning
 (SvD 1�/1 �006)
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 • Rökning bland svenska ungdomar, liksom alkohol- och 
 narkotikaanvändningen, enligt den s.k. ESPAD-rapporten5, 
 ligger på en, i internationella jämförelser, låg nivå. 
 (Hibell m.fl. �004)

Den relativt ljusa bild av svenska ungdomars alkohol-, narkotika och 
tobakskonsumtion som bl.a. ESPAD-rapporten ger, stämmer dock inte 
överens med en kommande rapport från EU-kommissionen (SvD 19/� 
-06). I den rapporten hävdar utredaren, Peter Anderson, att ”15-åringar 
i Sverige, Norge, Island och Storbritannien super som aldrig förr”. Möj-
ligen speglar detta konstaterande den trend som visar att medan andelen 
alkoholkonsumenter minskar, så dricker de ungdomar som konsumerar 
alkohol allt större mängder.

Över huvud taget är situationen inom EU illavarslande, säger utreda-
ren. Var åttonde femtonåring inom EU har varit full mera än �0 gånger, 
snittåldern för första drinken har ”störtdykt” från ca 15 till 11,8 år och 
vart fjärde dödsfall i åldersgruppen 15-�9 år beror på alkoholrelaterade 
trafikolyckor, förgiftningar, självmord och mord. 

– Länderna i Europa måste på allvar ta tag i ungdomsfyllan. Ett helt 
batteri av åtgärder krävs och bättre insikt i hur stort problemet är, konsta-
terar Anderson. Men en svensk chefstjänsteman inom EU-kommissionen 
hävdar att detta kommer att ta mycket lång tid eftersom ”EU fortfarande 
ser alkohol främst som en del av jordbrukspolitiken snarare än av hälso-
politiken” 

På detta sätt kan man hålla på att botanisera i den statistik som byggts 
upp av olika lokala, regionala, nationella och internationella undersök-
ningar av alkohol, narkotika- och tobaksvanorna bland unga människor. 
Och visst kan det vara trevligt, särskilt för ”tabellbitare” av olika slag, att 
studera trender och fluktuationer. Men en viktig fråga är vad man kan ha 
för nytta av denna typ av undersökningar och den statistik de ger upphov 
till? Vilka slutsatser kan man dra av statistiken och vad kan man lära sig 
av den? 

Men innan man drar slutsatser som kanske skall ligga till grund för hand-
lingar, är det viktigt att kritiskt granska olika undersökningar och deras 
resultat. Ett budskap, även i form av en statistisk rapport, har alltid en av-
sändare som har ett särskilt syfte med sitt budskap och det kan vara nyttigt 

5 The European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) har vid tre 
tillfällen, senast den 1999, genomfört och sammanställt en enkätundersökning om 
alkohol- och drogvanor som riktades till cirka 95 000 ungdomar i skolår 9 eller mots-
varande i �0 europeiska länder. För mer info se www.can.se.

17



att analysera detta budskap med hjälp av Lasswells kommunikationsformel: 
”Vem säger vad till vem, med vilket syfte, genom vilka kanaler, på vems 
uppdrag och med vilken förväntad effekt?” (Lasswell m.fl 1969). Det är 
också viktigt att granska och bedöma ”vetenskapligheten” i de slutsatser 
som presenteras. Vilar de presenterade resultaten på vetenskaplig grund? 
Går det att utifrån insamlade och presenterade data med något sånär hög 
grad av säkerhet och signifikans, dra de slutsatser som görs?  

Ta till exempel den nedgång i tobaks-, alkohol- och narkotikakonsum-
tionen som skedde under första hälften av 1980-talet – vad berodde den 
på? En del uttolkare av statistiken menar att nedgången kan tillskrivas den 
starka satsning på alkohol- och narkotikafrågor som hela samhället gjorde 
vid denna tidpunkt. Alkohol- och drogfrågor betraktades av allmänheten 
som en av de viktigaste framtidsfrågorna, regering och olika organisatio-
ner startade antialkohol- och antidrogkampanjer såsom Nobba nubben, 
Aktion mot alkoholfaran, Sverige mot narkotika etc.

Alkoholfri representation infördes i stat, kommuner och landsting och 
skolans undervisning utvecklades och intensifierades, bl.a. genom en om-
fattande fortbildning av skolpersonal i det s.k. FALK-projektet (FALK = 
Fortbildning i ALKoholfrågor) (Skolverket, Rapport nr 180).

Andra uttolkare menar däremot att det tidiga 80-talets konsumtions-
minskning var resultatet av en större, internationell trend kring hälsa, 
”fitness” och kroppsmedvetande som började sprida sig som en reaktion 
på Hippie- och Flower Power-filosofin. (Källa: personlig kontakt med 
projektledare Jörgen Larsson, Stad-projektet). Vilken av dessa båda ut-
tolkningar som ligger närmast sanningen, eller om det finns andra, hittills 
oupptäckta orsaker till förändringen, eller om det över huvud taget finns 
en sanning i denna fråga, vet vi inte och kommer sannolikt heller aldrig 
att få veta eftersom vetenskapen på detta område inte lyckats komma fram 
till någon allmänt accepterad förklaring.

Denna typ av undersökningar, och den statistik som byggs upp av dem, 
kan alltså beskriva olika oberoende trender och förhållanden, men däremot 
sällan tillhandahålla förklaringar till vad som ligger bakom de observe-
rade skeendena. Därför är kanske den viktigaste effekten av statistik och 
statistiska undersökningar att de kan ge upphov till frågeställningar som 
i sin tur kan leda till undersökningar och forskning som syftar till att hitta 
svar på dessa frågeställningar.

Strategier och effekter

Det finns i princip två olika strategier för att minska konsumtion av alko-
hol, tobak, narkotika och liknande produkter. De två strategierna är att 
antingen minska utbudet eller också att minska efterfrågan. De flesta länder 
tillämpar en kombination av dessa båda strategier, även om tyngdpunkten 
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kan ligga på den ena eller den andra strategin. Att minska utbudet hand-
lar huvudsakligen om olika typer av lagstiftning  och restriktioner för att 
minska produkternas tillgänglighet. Minskning av efterfrågan åstadkom-
mer man däremot med upplysning, information och utbildning. De flesta 
alkoholforskare är överens om att begränsning av utbudet är betydligt ef-
fektivare än begränsning av efterfrågan om syftet är att minska missbruk, 
beroende och olika typer av alkoholskador (Edvards 1994).

Inom sociologin är det en gammal sanning att sociala problem kan  lösas 
genom att tillämpa ”de tre E:na”: Enforcement (lagstiftning), Engine-
ering (samhällsbyggande) eller Education (utbildning). Det är också en 
etablerad sanning att effektiviteten i dessa åtgärder minskar i uppräknad 
ordning! Sedan EU-inträdet har Sverige tvingats att drastiskt ändra sin 
alkoholpolitik. Tidigare låg tyngdpunkten på att genom olika restriktioner 
begränsa utbudet. På grund av EU:s regelverk är detta inte längre möjligt. 
Sverige har därför tvingats avskaffa flera restriktioner och måste istället 
arbeta för att försöka påverka efterfrågan. I detta arbete spelar olika typer 
av utbildning en central roll.

En viktig fråga i detta sammanhang är om man med samma förebyg-
gande insats/undervisning kan förebygga både tidiga och sena effekter 
av framför allt alkohol- och narkotikabruk? Ett av problemen med både 
alkohol och narkotikabruk bland ungdomar är ju att effekterna visar sig 
på både kort och lång sikt och att dessa effekter till sin natur är olika. De 
långsiktiga effekterna handlar om utveckling av beroende och missbruk, 
studiemisslyckande, marginalisering, arbetslöshet och social utslagning. De 
kortsiktiga effekterna däremot handlar om de akuta problem som alkohol- 
och narkotikakonsumtionen orsakar, såsom olycksfall, våld och misshandel, 
överdoser, oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner etc.

Det borde vara ganska riskfritt att förutsätta att insatser som förebygger 
de kortsiktiga konsekvenserna, d.v.s. insatser som leder till avhållsamhet 
från alkohol och/eller narkotika, uppskjuten eller senarelagd debut och/eller 
minskad konsumtion, också förebygger de sena konsekvenserna.
Men frågan är om de insatser som antas förebygga de långsiktiga konse-
kvenserna av framförallt alkoholbruk, också förebygger de tidiga konse-
kvenserna? 

Förebyggandets didaktik

I didaktiken, som i centraleuropeisk tradition brukar definieras som det 
vetenskapliga studiet av förhållandet mellan mål, medel och metoder i 
en utbildningssituation, talar man om undervisningens Varför-, Vad- och 
Hur-frågor.

Om man i en statistisk undersökning av ungdomars alkohol-, narkotika- 
och tobaksvanor exempelvis finner att användningen av s.k. partydroger 
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ökat kraftigt bland flickor i 16–17-årsåldern, kan detta motivera att någon 
form av insats görs för att motverka denna ökning. Statistiken kan alltså 
sägas ge ett svar på didaktikens Varför-fråga, d.v.s. motivera att någonting 
görs. Däremot kan statistiken sällan ge någon vägledning när det gäller 
frågorna om vad som bör göras eller hur detta bör göras, dvs. vilka medel 
respektive metoder som bör användas. För att få svar på de frågorna krävs 
andra typer av undersökningar och forskningsinsatser.

Men frågan är vilken typ av forskningsinsatser som behövs? Vetenska-
pen kan ju per definition inte producera några absoluta sanningar. En 
vetenskaplig sanning är sann bara tills den falsifierats eller så länge den 
tillhandahåller den bästa förklaringen till de fenomen man observerar. 
Vetenskapliga sanningar är därför provisoriska och inte absoluta eller all-
mängiltiga. Forskning kring alkoholens effekter på människors hälsa kan 
tjäna som exempel. Länge ansågs det vara helt klart att alkohol, även i små 
mängder, hade en negativ inverkan på människans hälsa. Men så började 
det under 90-talet komma forskningsresultat som tydde på att människor 
med en liten, till måttlig alkoholkonsumtion, i genomsnitt levde längre 
än människor som helt avhöll sig från alkohol. Därav drog många den 
slutsatsen att alkoholkonsumtion, i små till måttliga mängder, var positiv 
för människors hälsa!

Senare kom det resultat som visade att många av de som avstod från 
alkohol, gjorde det av medicinska skäl. Det kunde röra sig om före detta 
missbrukare som ”supit på sig” olika organskador. Det kunde också handla 
om människor som hade kroniska sjukdomar av olika slag. Helnykteris-
ternas kortare medellivslängd kunde alltså förklaras med att de generellt 
sett hade sämre förutsättningar för god hälsa och långt liv än måttlighets-
drickarna, och inte med att de avstod från alkohol!

Ungefär samtidigt kom det forskningsresultat som tydde på att de 
positiva hälsoeffekterna av måttlig alkoholkonsumtion bara kunde obser-
veras hos vindrickare, och då framför allt konsumenter av rödvin, medan 
däremot öl- och spritkonsumenter inte uppvisade längre medellivslängd 
än motsvarande helnykterister. Därmed föll alltså teorin om att det var 
alkoholen i sig som hade positiva effekter på hälsan. Om det varit så borde 
ju också öl- och starkspritskonsumenter fått njuta av dessa positiva hälsoef-
fekter, vilket alltså inte var fallet. I stället började forskarna leta efter andra 
orsaker till rödvinets positiva inverkan på hälsan. Det man så småningom 
fastnade för var antioxidanterna. Dessa finns i tämligen höga halter i många 
livsmedel, framför allt vissa grönsaker och frukter (exempelvis skalen hos 
röda vindruvor) och anses ha goda effekter på hälsan. Antioxidanterna 
motverkar bl.a. de skadliga fria radikalerna och skyddar på så sätt mot bl.a. 
cancer och hjärt-kärlsjukdom. ”Om rödvinets påstådda nyttighet beror på 
dess innehåll av antioxidanter, kan man få samma effekt på hälsan genom 
att äta en rödlök, några hekto röda druvor eller ett äpple om dagen och 
dessutom undvika de risker som är förknippade med själva alkoholen”, 

�0



hävdade då nykterhetsrörelsen.
Det senaste bidraget till detta drama om den måttliga alkoholkonsumtio-

nens eventuella nyttighet, kommer från Danmark. Där har forskare tagit 
sig för att analysera �,5 miljoner snabbköpskvitton! Man har då funnit att 
kunder som köper vin också köper frukt, grönsaker och andra livsmedel 
som brukar betraktas som nyttiga, i högre utsträckning än kunder som 
köper öl och/eller sprit. Dessa kunder köper i stället mera sötsaker, fler feta 
och salta produkter, såsom chips och snacks, och mindre nyttiga livsmedel. 
Förklaringen till de måttliga rödvinsdrickarnas högre medellivslängd kan-
ske alltså varken är alkoholen i sig eller vinets innehåll av antioxidanter! Det 
kan istället handla om socioekonomiska bakgrundsfaktorer som påverkar 
såväl människors inköp av dryckesvaror och livsmedel som förutsättning-
arna för god hälsa och ett långt liv! Säkert vet vi inte, och kommer kanske 
inte heller att få veta, men forskningen kommer att fortsätta och ifrågasätta 
gamla sanningar samt producera nya, ”provisoriska” sådana. 

Självförtroende och social kompetens

Ett annat intressant exempel på forskning som ”ställer gamla sanningar 
på huvudet”, kan hämtas från Norge. Denna forskning handlar om vilken 
roll självförtroende och social kompetens har när det gäller bl.a. debut-
åldern för första berusningen och berusningsbenägenhet. Det har länge 
ansetts nästan som ett axiom inom det alkohol- och narkotikaförebyg-
gande arbetet, att ett gott självförtroende och god social kompetens hos 
unga människor har en förebyggande effekt. Därför har en stor del av det 
förebyggande arbetet, också det som bedrivs av nykterhetsrörelsen, gått 
ut på att stärka ungdomarnas självförtroende och utveckla deras sociala 
kompetens i tron att de då kommer att ha kurage nog att avstå från att 
testa tobak, alkohol eller narkotika. Även många av de s.k. evidensbaserade 
amerikanska preventionsprogram, som nu introduceras i Sverige, bygger 
på en likartad filosofi.

Den norska psykologen Hilde Pape har i ett forskningsprojekt följt 
en grupp unga människor från tidiga tonår upp till �0-årsåldern (Pape 
1996). Bland annat har man registrerat vid vilken ålder dessa ungdomar 
söp sig ordentligt berusade för första gången. Man har också försökt att 
uppskatta deras mentala hälsa när de nått �0-årsåldern. När man så ana-
lyserade hur dessa båda faktorer förhöll sig till varadra, framträdde intres-
santa samband! Som väntat mådde de personer som redan mycket tidigt  
(1�–1�-årsåldern) söp sig ordentligt berusade för första gången, inte sär-
skilt bra i �0-årsåldern. Särskilt tydligt var detta samband för flickorna. 
Den mentala hälsan i �0-årsåldern förbättrades sedan med stigande ålder 
för första berusningen fram till 16–17-årsåldern. Detta gällde för både 
pojkar och flickor och var också förväntat. Se nedanstående diagram:
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Den vertikala axeln anger försökspersonernas mentala hälsa i 30-årsåldern. 
Noll är medelvärdet och ohälsan ökar uppåt längs axeln. Den horisontella 
axeln anger vid vilken ålder försökspersonerna drack sig ordentligt berusade 
för första gången.
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Det kontroversiella med Papes forskningsresultat är dock att ju längre 
man skjuter upp första ordentliga berusningstillfället (efter 17-årsåldern), 
desto sämre tycks den mentala hälsan i �0-årsåldern bli! Och denna trend 
är särskilt tydlig för unga män. De personer som inte berusningsdebuterar 
alls, dvs. helnykterister, tycks ha en mental hälsa som i �0-årsåldern är 
ungefär i nivå med de som ”17-årsdebutanterna” har. 

Dessa forskningsresultat har gett upphov till många upprörda diskus-
sioner. Vissa har tolkat resultaten så att man bör uppmana unga människor 
att berusa sig ordentligt i 16–17-årsåldern för att de sedan skall må mentalt 
bra i �0-årsåldern. Men det är nog en väl spekulativ tolkning. Det finns 
troligen andra, bakomliggande faktorer som kan förkklara de observerade 
sambanden. Mera om detta senare!

Hilde Pape gör själv följande tolkning: ”Oppsummeringsvis tyder resul-
tatene på att alkohol har en saerlig appell til ungdom som er veltilpassade 
och sosisalt anlagde”. Hon drar t.o.m. den något kontroversiella slutsatsen 
att ”Samtidigt ser det ut till att drikking i sig kan bidra till att fremme 
utviklingsprosessen i ungdomstida”.

Relationer och hälsosamt beteende

Ett annat intressant bidrag till denna forskning kommer från Danmark 
(Due och Holstein 1995). Där har Pernille Due och Björn Holstein 
intervjuat en stor grupp ungdomar i åldrarna 1�–15 år. Man har frågat 
dem om deras hälso- respektive ”ohälsovanor” liksom om hur de bedömer 
sina relationer till föräldrar respektive kamrater. På grundval av de svaren 
fördelades sedan ungdomarna utefter dimensionerna: 

Goda                        Dåliga relationer till föräldrar
Goda                        Dåliga relationer till kamrater

Genom att kombinera dessa båda dimensioner till ett koordinatsystem, 
konstruerade Due och Holstein följande fyrfältare:

DåligaGoda

Goda

Dåliga

I. II.

III. IV.
Relationer

till kamrater

Relationer till föräldrar
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Resultatet av denna konstruktion blev att ungdomarna fördelades på fyra 
grupper som benämndes enligt följande:

 I. Integrerade 
  (goda relationer till både föräldrar och kamrater)
 II. Kamratorienterade 
  (goda relationer till kamrater, dåliga till föräldrar)
 III. Föräldraorienterade
  (goda relationer till föräldrar, dåliga till kamrater)
 IV. Isolerade 
  (dåliga relationer till både föräldrar och kamrater)

När Due och Holstein relaterade dessa fyra grupper till hälsosamma res-
pektive ohälsosamma vanor och beteenden hos ungdomarna, framträdde 
ett intressant mönster. Som väntat visade kamratorienterade ungdomar de 
vanor och beteenden som var mest negativa för hälsan. På andra plats kom 
de integrerade ungdomarna medan både isolerade och framför allt föräldra- 
orienterade ungdomar levde hälsosammare och tog färre och mindre risker. 
Detta resultat tycks stödja Papes slutsats om att de socialt kompetenta och 
självsäkra ungdomarna tar stora risker med sin hälsa!

Vilka slutsatser kan man som ungdomsledare, lärare, socialarbetare etc. 
dra av de ovan presenterade forskningsresultaten? Om det övergripande 
målet för olika verksamheter med och för ungdomar är att främja utveck-
lingen av hälsosamma vanor och beteenden, borde slutsatsen bli att utforma 
dessa verksamheter så att ungdomarna blir föräldraorienterade med dålig 
social kompetens och svagt självförtroende! Men en sådan målsättning och 
en sådan strategi låter ju helt främmande och strider mot den beprövade 
erfarenhet som olika typer av ungdomsarbetare har.

Frågan är då om man någonstans i forskningen kan finna stöd för att 
ett ungdomsarbete med målsättningen att ungdomarna skall utveckla 
god social kompetens, gott självförtroende och goda relationer till både 
föräldrar och kamrater, också är alkohol och narkotikaförebyggande?
Svaret på denna fråga är att ett sådant stöd kan man kanske finna i den 
s.k. promotionsforskningen.
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Prevention eller promotion

Inom det förebyggande hälsoarbetet brukar man skilja mellan prevention 
och promotion. Prevention skulle kunna översättas med att skydda hälsan 
och därmed människan, från sådant som kan påverka hälsan negativt, 
d.v.s. från så kallade riskfaktorer. Promotion däremot, innebär att man 
främjar och stärker de faktorer som gör att en människa håller sig frisk. 
Dessa faktorer brukar kallas skyddsfaktorer. Preventionsforskningen kan 
sägas syssla med riskfaktorer medan promotionsforskningen främst in-
tresserar sig för skyddsfaktorerna. En person med tillgång till många och 
starka skyddsfaktorer anses kunna klara av olika typer av påfrestningar 
ohälsofaktorer bättre än en med tillgång till få och svaga skyddsfaktorer. 
Se nedanstående figur.

Faktorer som bestämmer en befolknings hälsa. Fritt efter Göran Dahlgren 
(källa: Svedbom 1995).
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Olika skyddsfaktorer som diskuteras i promotionsforskningen är bl.a. 
Resilience, Coping, Empoverment, Efficiacy och KASAM (Känsla av 
SAMmanhang). Andra skyddsfaktorer kan vara att ha haft en varm och 
strukturerad barndom, en något sånär lyckad skolgång som man har trivts 
med och tillgång till åtminstone någon vuxen som man har stort förtro-
ende för. Även social och ekonomisk jämlikhet har visat sig vara starka 
skyddsfaktorer mot ohälsa. I samhällen där de ekonomiska tillgångarna och 
den sociala statusen är mera jämt fördelad är folkhälsan generellt bättre, 
än i samhällen på samma ekonomiska nivå men med en mera ojämlik 
fördelning. Detta förhållande tycks också gälla för hälsoparametrar som 
olyckor, våld och olika typer av missbruk (Wilkenson 1995).

En intressant fråga, som inställer sig i skenet av detta faktum, är om 
den utveckling av ungdomars alkoholvanor som beskrivits ovan, med 
ökad polarisering och ökad konsumtion särskilt bland unga kvinnor, kan 
förklaras av de ökande ekonomiska, sociala och etniska skillnader vi kan 
se i dagens Sverige?

Inom promotionsforskningen har KASAM-begreppet tilldragit sig en 
hel del intresse under senare år. Upphovsmannen till detta begrepp, den 
israeliske hälsosociologen Aaron Antonovsky, ansåg att KASAM är upp-
byggt av fyra olika komponenter: 

• överblick
• sammanhang 
• meningsfullhet 
• tillit

Antonovsky hävdade att en människas nivå på KASAM kan beräknas 
med hjälp av en enkät innehållande �9 frågor. De människor som får 
höga värden på KASAM anses ha bättre förmåga att klara av olika ty-
per  av ohälsofaktorer och påfrestningar än människor med låga värden  
(Antonovsky 1997).

En rimlig hypotes? 

Om vi nu återvänder till frågorna om social kompetens, självförtroende 
och relationer till kamrater och föräldrar, skulle en rimlig hypotes kunna 
vara att dessa faktorer borde kunna räknas in bland skyddsfaktorerna, 
alltså de hälsofrämjande faktorer som skyddar människor mot att utveckla 
ohälsa och/eller sjukdom. En sådan hypotes skulle då betyda att ungdomar 
med god social kompetens, god självkänsla och goda relationer till både 
kamrater och föräldrar, kanske experimenterar mer med droger, dricker 
lite mer och tar något större risker med sin hälsa. Men deras sociala kom-
petens, goda relationer och starka självförtroende gör att de inte kommer 
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att utveckla missbruk och beroende i samma utsträckning som de ungdo-
mar som har sämre tillgång till dessa skyddsfaktorer. Om den hypotesen 
stämmer skulle den också kunna förklara ett av resultaten från Hilde Papes 
undersökningar, nämligen att de ungdomar som för första gången berusar 
sig ordentligt i 16–17-årsåldern, också har den bästa mentala hälsan i �0-
årsåldern (se sid. 9).

En tolkning av detta resultat är att de ungdomar som utvecklat den 
sociala kompetensen att läsa av och anpassa sig till mer accepterade be-
teenden i samhället, väntar med att berusa sig tills de nått den ålder då 
det är relativt vanligt att ungdomar berusar sig för första gången. Dessa 
ungdomar besitter alltså förmågan att förstå och hålla sig till huvudfåran 
i samhället och denna förmåga ger dem också möjlighet att hantera sina 
liv så att de mår mentalt bra i �0-årsåldern.

De tankar och den förklaring som presenterats ovan är ju bara en hypo-
tes och ingen vet om, eller i vilken utsträckning, denna hypotes stämmer 
överens med verkligheten. För att få reda på om det ligger något i denna 
hypotes, behövs mer forskning och flera och annorlunda enkäter och 
undersökningar.

Implikationer för framtida enkätundersökningar

Med en enstaka enkät kan man bara fånga en ögonblicksbild av verklighe-
ten. Förebyggande hälsoarbete däremot, är en långsiktig verksamhet vars 
resultat kan avläsas först efter många år, eller kanske decennier.

För att få reda på om egenskaper som god social kompetens, gott själv-
förtroende och goda relationer till föräldrar och kamrater fungerar som 
skyddsfaktorer mot missbruk och beroende av tobak, alkohol eller narko-
tika, skulle långvariga serier av enkäter behöva göras där man följer samma 
människor under en lång tid, kanske �0–�0 år. Dessa enkäter skulle också 
behöva innehålla frågor som gav upplysningar om de tillfrågades nivå på 
självförtroende och social kompetens samt deras relationer till kamrater 
och föräldrar. Sådana longitudinella undersökningar är tidskrävande och 
dyra och därför tämligen sällsynta. Ett alternativ till en sådan longitudinell 
enkätundersökning kunde vara att tillgripa programteoretisk utvärdering 
(Chen 1990). En programteori kan, något förenklat, beskrivas som en 
teori om hur ett förebyggande hälsoprogram, genom en serie av orsaker 
och verkningar, slutligen leder till det önskade resultatet.

Ett exempel kan vara en humoristisk bok om rökningens skadeverkningar 
för elever i skolår 6. Huvudsyftet med att skriva denna bok är att färre 
människor i slutändan skall drabbas av ohälsa till följd av rökning. Pro-
gramteorin för detta kan se ut på följande sätt: Boken skrivs med humor 
vilket gör att eleverna gärna läser den. När eleverna läser boken kommer 
de att lära sig en hel del om rökningens skadeverkningar. Denna kunskap 
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gör att deras attityder till rökning blir mer negativa, vilket medför att 
eleverna avstår från att börja röka, eller skjuter upp rökdebuten och/eller 
röker mindre. Detta medför i sin tur att eleverna, i vuxen ålder, utvecklar 
färre symptom på ohälsa till följd av rökning.

En avgörande fråga är om denna programteori, med någon hög grad av 
sannolikhet, stämmer med verkligheten. Detta kan avgöras genom att testa 
programteorin. Man kan naturligtvis inte testa hela teorins alla steg – det 
skulle ju kräva en testperiod på kanske �0–50 år! Istället får man tillgripa 
andra metoder såsom att studera litteratur eller andra empiriska studier för 
att se hur sannolika de olika, förutsatta sambanden i programteorin är. 
En annan metod är att låta erfarna experter bedöma teorin och ge omdö-
men om sannolikheten för de olika stegen. Om de kommer fram till att 
sannolikheten är hög för att teorins olika steg följer av varandra, kan man 
utvärdera något av de förväntade resultaten tidigt i teorikedjan. Om man 
då, i vårt exempel, kommer fram till att eleverna har fått mer negativa 
attityder till rökning som ett resultat av att de läste boken, kan man med 
hög grad av trovärdighet också dra slutsatsen att eleverna, i en avlägsen 
framtid, inte kommer att utveckla lika mycket tobaksrelaterad ohälsa som 
de skulle ha gjort om de inte hade läst den aktuella boken. 

Aaron Antonovsky menade att hypotesen om KASAM som skyddsfaktor 
är en ”universell” hypotes,som gäller för olika kön, olika kulturer och olika 
åldrar. Ett relativt stort antal undersökningar ger också experimentellt 
stöd för denna hypotes. Det innebär alltså att den som uppvisar ett högt 
KASAM-värde med stor sannolikhet har en stark motståndskraft mot att 
utveckla ohälsa och sjukdomar av olika slag, och även mot utveckling av 
missbruk och beroende av alkohol och narkotika.

En rimlig programteori skulle då kunna vara att aktiviteter bland barn 
och ungdomar som syftar till att öka deras sociala kompetens, stärka deras 
självförtroende samt utveckla goda relationer med föräldrar och kamrater, 
leder till det önskade målet. Det förbättrade självförtroendet och den sociala 
kompetensen, liksom de goda relationerna med kamrater och föräldrar, 
leder till att ungdomarnas KASAM förbättras. Eftersom sambandet mel-
lan hög KASAM och god hälsa anses vara tämligen väl belagt, återstår 
det alltså att belägga KASAM:s-sambandet med gott självförtroende, hög 
social kompetens samt goda relationer!

Att i en enkät om ungdomars tobaks-, alkohol- och narkotikavanor också 
införa frågor som ger upplysningar om besvararnas sociala kompetens, 
självförtroende och relationer, liksom frågor som säger något om deras 
KASAM, borde man kunna få reda på om det finns ett positivt samband 
mellan dessa faktorer och KASAM och hur starkt detta samband är. KA-
SAM-värdet kan mätas med ett frågebatteri om �9 frågor som utvecklats 
av Antonovsky. Det finns också en förkortad version med 1� frågor. Dessa 
frågor anses ge ett tillförlitligt resultat, också när frågebatteriet används 
bland ungdomar (Hagqvist & Andrich �004).
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Det borde också gå att se om, som det antyds i Papes respektive Dues och  
Holstiens undersökningar, gott självförtroende, god social kompetens samt 
goda relationer samvarierar med experimentlusta och hög konsumtion vad 
gäller tobak, alkohol och narkotika. 

Om det visar sig att det finns ett någorlunda starkt samband mellan 
självförtroende, social kompetens samt goda relationer och hög KASAM, 
kan man med gott samvete fortsätta att arbeta med barn och ungdomar 
på ett sätt som avser att stärka och utveckla dessa egenskaper hos dem. 
Även om ett sådant arbete skulle leda till att ungdomar, på kort sikt, ex-
perimenterar mer med tobak, alkohol och narkotika, och kanske ökar sin 
konsumtion, är sannolikheten stor för att självförtroende, social kompetens 
och goda relationer fungerar som skyddsfaktorer som höjer ungdomarnas 
KASAM-värde och därmed motverkar att experimenterandet leder till 
missbruk och beroende.

En fråga som man också borde söka ett svar på, är om insatser som 
syftar till att minska riskerna för utveckling av missbruk och beroende, 
alltså långsiktiga konsekvenser, har en positiv effekt även på de kortsik-
tiga verkningarna? I klartext lyder den frågan: Är det sannolikt att unga 
människor med starkt självförtroende, hög social kompetens och goda 
relationer till både kamrater och föräldrar visserligen experimenterar mer 
med alkohol, narkotika och tobak och troligen kommer att konsumera 
mer men samtidigt undviker att hamna i situationer som riskerar att leda 
till våld, olyckor, misshandel och sexuella risktaganden? 

Andra intressanta frågor är hur orsakssambanden mellan social kom-
petens etc. och experimentlusta och hög konsumtion ser ut. Kan det för 
vissa ungdomar rent av vara så som Hilde Pape hävdar, ”att drikking i sig 
kan bidra till att fremme utviklingsprosessen i ungdomstida”? Vad som 
också möjligen kvarstår att ta reda på, är om det finns direkta orsakssam-
band mellan självförtroende etc. och KASAM, och vilken riktning detta 
orsakssamband i så fall har.

Enkäter är naturligtvis nyttiga och bra, men en enstaka enkät ger bara 
en s.k. tvärsnittsbild av de förhållanden man undersöker, d.v.s. resultatet 
av enkäten beskriver hur de undersökta förhållandena ser ut vid en viss 
tidpunkt. Det kan vara viktigt och peka på att man bör göra en viss insats. 
Frågorna om vad man bör göra och hur man bör göra, ger dock en enstaka 
enkät inga svar på. För att få svar på sådana frågor krävs mer långsiktiga 
och djupgående kvalitativa analyser som inte går att åstadkomma med hjälp 
av årligen återkommande tobaks-, alkohol- och narkotikaenkäter som vid 
varje undersökningstillfälle vänder sig till nya ungdomar.
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Resultat 

Länets resultat sammanfattas med utgångspunkt i de tabeller som bilagts 
till rapporten. Tabellerna presenter samtliga kommuners resultat. Fokus 
ligger på de länsomfattande resultaten, med vilka kommunerna jämförs. 
När enskilda kommuners resultat presenteras som höga respektive låga 
är det i relation till resultaten för länet, men i förlängningen naturligtvis 
även till de andra kommunerna. 

Resultaten jämförs även med de från förra årets undersökning, så långt 
det är möjligt. Frågorna har reviderats och en rad frågor har lagts till. Det 
innebär att ibland är jämförelser inte möjliga eftersom inga resultat finns 
för �004, och emellanåt får jämförelser göras med försiktighet eftersom 
svarsalternativen inte är exakt desamma. Det handlar framförallt om ett 
antal frågor med fler svarsalternativ än förra året, när det finns skillnader 
skrivs detta ut i text. Jämförelser görs även med resultaten i CAN:s un-
dersökning av drogvanorna i skolår 9. Frågor och svar i årets länsunder-
sökning överensstämmer i högre grad med CAN:s undersökning än förra 
årets länsundersökning, men det finns fortfarande skillnader som försvårar 
möjligheterna till jämförelser. Fokus för rapporten ligger på resultaten för 
skolår 9, jämförelser mellan kommuner och med föregående undersökning 
görs företrädelsevis med detta skolår.

Tobak

Enligt CAN har flickorna varit i majoritet bland rökarna ända sedan 1971 
då CAN startade sina undersökningar, medan pojkarna i större utsträck-
ning har snusat. Ser man på den totala tobakskonsumtionen, det vill säga 
både rökning och snusning, var pojkarna den största gruppen under slutet 
av 80-talet. Skillnaderna har sedan dess minskat i storlek och är nu liten: 
�005 var det �8 procent av pojkarna och �1 procent av flickorna i skolår 
9 som rökte och/eller snusade (CAN, �005 s 6�-64). 

Årets länsundersökning avspeglar i stort bilden av övriga dela av landet.  
Flickorna är i majoritet bland rökarna i 10 av länets 1� kommuner medan 
pojkarna utgör den största andelen snusare i samtliga kommuner. 

Erfarenheten av tobaksanvändning ökar över tid. I skolår 7 svarar 8� 
procent av ungdomarna att de aldrig har rökt, medan siffran för snusning 
är drygt 85 procent. I skolår 9 har andelen ungdomar som aldrig rökt 
minskat till drygt 56 procent, och andelen som aldrig har snusat är drygt 
64 procent. Andelen regelbundna rökare och snusare har ökat men de allra 
flesta har endast prövat att använda tobak. 
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Drygt 10 procent av pojkarna och nästan 17 procent av flickorna i 
skolår 9 röker, se tabell �. Det är betydligt lägre än i resten av landet där 
19 procent av pojkarna och �0 procent av flickorna har svarat att de röker 
(CAN �005, s 171). Svarsalternativen har utökats från förra årets ja och 
nej fråga6, men de är fortfarande färre än i CAN:s undersökning. I den 
har den största andelen som räknas som rökare svarat att de feströker, ett 
svarsalternativ som inte finns med i länsundersökningen. Hade det gjort 
det kan man förmoda att gapet till riksgenomsnittet hade krympt. Det är 
en något mindre andel som röker �005 än i undersökningen från �004, då 
9,4 procent av pojkarna och 17,� procent av flickorna svarade att de rökte,  
men skillnaden är marginell (Enell �005, s 54). Minskningen sedan förra 
året skulle kunna vara resultatet av att svarsalternativen har ändrats. Man 
kan spekulera att en del ungdomar som har experimenterat med att röka, 
svarade ”ja” på frågan om de rökte i förra enkäten, medan de i årets enkät 
snarare svaraade ”nej, jag har bara prövat”, på frågan om de röker. 

Länsresultaten för snusning ligger betydligt närmre riksgenomsnittet, 
drygt 18 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna har svarat att de 
snusar, se tabell �. I CAN:s undersökning utgör snusarna �0 respektive 6 
procent av pojkarna och flickorna i skolår 9 (CAN �005, s 175). Återigen 
är �005 års resultat något lägre än de för �004, då �1,6 procent av pojkarna 
och 6,� procent av flickorna svarade att de snusade (Enell �005, s 54)7.

Pojkarnas snuskonsumtion ger utslag i resultaten för total tobakskon-
sumtion som diagrammet nedan visar. 

Diagram 1. Total tobakskonsumtion i skolår 9, d.v.s. andelen rökare/snusare 
i procent av besvarade enkäter, uppdelade på kön i länets kommuner och 
Jönköpings län.
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6 Förra årets enkät ställde frågan ”Röker du?” med svarsalternativen ja och nej. Årets 
enkät har fler svarsalternativ, se bilaga 4
7 Förra årets enkät ställde frågan ”Snusar du?” med svarsalternativen ja och nej. Årets 
enkät har fler svarsalternativ, se bilaga 4
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Pojkarnas tobakskonsumtion är större än flickornas i 9 av länets 1� kom-
muner, vilket i flera fall är resultatet av att pojkarna snusar så mycket mer 
än flickorna. Det är stora skillnader mellan kommunerna och i fördelningen 
mellan pojkar och flickor. I Gislaved, Gnosjö, Aneby och Tranås är flick-
orna i majoritet bland tobaksanvändarna. Aneby utmärker sig med den 
minsta andelen manliga tobakskonsumenter och i Gnosjö och Gislaved är 
andelen tobakskonsumenter lägre än länsgenomsnittet bland både pojkar 
och flickor. Det är emellertid stora variationer mellan skolåren inom och 
mellan kommunerna, till exempel har Vetlanda låga resultat för pojkarnas 
tobaksanvändning i skolår 8, se tabell �. 

Om man istället tittar till de ungdomar som kan räknas som regelbundna 
rökare och snusare8  blir bilden delvis en annan. Jämför man dessa resultat 
med siffrorna för den totala andelen rökare/snusare märker man att de 
kommuner som har en hög andel tobakskonsumenter inte nödvändigtvis 
har en hög andel regelbundna tobakskonsumenter. Det gäller bland annat 
pojkarna i Habo och rökarna i Mullsjö, där en väldigt liten andel pojkar 
och flickor röker regelbundet, se tabell �. Skillnaden mellan länets och 
övriga landets resultat krymper om man tittar till de regelbundna tobaks-
konsumenterna. Drygt 4 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna 
i skolår 9 röker varje eller nästan varje dag, i resten av landet är det 5 
procent av pojkarna och 1� procent av flickorna. 1� procent av pojkarna 
snusar regelbundet, liksom 1 procent av flickorna. I CAN:s rapport var 
det 14 procent av pojkarna och � procent av flickorna i skolår 9 som var 
regelbundna tobakskonsumenter �005 (CAN �005, s 171, 175).  

De allra flesta av ungdomarna som har rökt i skolår 9 uppger att de rökt 
för första gången mellan åldern 10–1�. De flesta av snusarna var 1� år. 
Enkäten innehöll även en fråga om tobakskonsumenternas föräldrar kände 
till att de röker/snusar. I skolår 7 är det en liten andel ungdomar som är 
tobaksanvändare och de flesta av dem svarar att deras föräldrar inte känner 
till att de använder tobak. I skolår 9 är det fler som regelbundet använder 
tobak, något som borde vara svårt att dölja. De flesta av rökarna svarar 
emellertid att deras föräldrar inte känner till att de röker, medan en knapp 
majoritet av snusarna svarar att deras föräldrar känner till att de snusar. 
Det kan eventuellt bero på att andelen regelbundna snusare är större än 
andelen regelbundna rökare.

8 De ungdomar som har svarat att de antingen röker eller snusar varje eller nästan varje 
dag.
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Alkohol

I undersökningar om alkoholkonsumtion är en av svårigheterna att defi-
niera vilka som räknas som alkoholkonsumenter. När en länsomfattande 
drogvaneundersökning skulle genomföras �004 bestämde man sig för en 
vid definition, alla de som under året har druckit minst 1 glas öl eller 2 cl vin 
eller 2 cl blanddryck eller 2 cl sprit räknas som alkoholkonsumenter, samma 
definition har använts i årets undersökning. Enligt CAN skall man ha 
druckit samma mängd men under en större tidsrymd, under året eller mer 
sällan. Detta påverkar naturligtvis jämförbarheten med CAN:s resultat, 
och bidrar säkerligen till viss del till att andelen alkoholkonsumenter är 
betydligt större i deras undersökning av resten av landet. Dessutom ge-
nomför CAN sina undersökningar under vårterminen, vilket även det kan 
bidra till att antalet alkoholkonsumenter är fler i deras undersökningar, 
eftersom andelen alkoholkonsumenter ökar med åldern. 

Andelen alkoholkonsumenter ökar i högre grad än andelen tobakskon-
sumenter mellan skolår 7 och skolår 9. I sjunde klass är knappt 14 procent 
av ungdomarna alkoholkonsumenter. I skolår 9 är nästan 5� procent av 
pojkarna och drygt 5� procent av flickorna i länet alkoholkonsumenter. Det 
är en liten ökning från förra årets resultat, där 48,4 procent av pojkarna 
och 51,4 procent av flickorna i skolår 9 var alkoholkonsumenter (Enell 
�005, s 56). CAN konstaterar i sin rapport att 67 procent av pojkarna 
och 69 procent av flickorna i skolår 9 är alkoholkonsumenter (CAN �005, 
s 1��).

Diagram �. Andel alkoholkonsumenter i skolår 9, i procent av besvarade en-
käter.

I flertalet kommuner är ungefär hälften av alla niondeklassare alkoholkon-
sumenter, och skillnaden mellan pojkar och flickor är ofta liten. I Eksjö, 
Habo och Gnosjö är det betydligt fler pojkar än flickor som är alkohol-
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konsumenter, medan det motsatta gäller för Vetlanda och Tranås. Aneby 
utmärker sig med att ha lägre andel alkoholkonsumenter både bland pojkar 
och flickor än i övriga kommuner. 

Andelen alkoholkonsumenter varierar inom och mellan kommunerna i 
samtliga skolår det är inte någon kommun som har höga resultat. I skolår 
7 har Gnosjö och Nässjö lägst andel alkoholkonsumenter och i skolår 8 är 
det Gnosjö och Sävsjö. De som deltog i enkäten tillfrågades när de drack 
alkohol för första gången. Nästan 19 procent av samtliga niondeklassarna 
svarade att de var 14 år när de drack alkohol för första gången, vilket var det 
oftast förekommande svaret bland alkoholkonsumenterna, se tabell �8.

Definitionen av alkoholkonsumenter är mycket vid, och de allra flesta 
av alkoholkonsumenterna i samtliga skolår har svarat att de endast dricker 
alkohol några gånger om året. Vilket gör det intressant att titta till ande-
len ungdomar som regelbundet dricker alkohol, det vill säga 1-� gånger i 
månaden eller oftare. I länet dricker drygt �0 procent av pojkarna och �4 
procent av flickorna i skolår 9 regelbundet alkohol. Det finns ingenting 
som säger att den kommun som har minst andel alkoholkonsumenter 
även har minst andel regelbundna alkoholkonsumenter. Observera att 
diagrammet visar andelen regelbundna alkoholkonsumenter bland samtliga 
ungdomar som besvarat enkäten i skolår 9, inte bara bland alkoholkonsu-
menterna. Ser man endast till alkoholkonsumenterna är knappt �8 procent 
av pojkarna och 46 procent av flickorna regelbundna alkoholkonsumenter. 
Konsumtionen i länet följer samma utveckling som i övriga landet, en 
polarisering där antalet alkoholkonsumenter minskar medan allt fler av 
alkoholkonsumenterna regelbundet dricker alkohol. 

Diagram �. Andelen regelbundna alkoholkonsumenter i skolår 9, i procent av 
besvarade enkäter.
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Habo kommun har minst andel regelbundna alkoholkonsumenter men 
variationerna kommunerna i mellan är stora och det finns i också stora 
skillnader mellan pojkarnas och flickornas konsumtion. I Eksjö och Mullsjö 
är det framförallt pojkarna som regelbundet dricker alkohol medan det i 
Tranås, Vaggeryd och Vetlanda är vanligare bland flickorna. 

I skolår 7 är det mycket få ungdomar som är regelbundna alkoholkon-
sumenter, det handlar i flera kommuner om några enstaka elever. I skolår 
8 är det är det några kommuner som utmärler sig med en relativt hög 
andel regelbundna alkoholkonsumenter, i de flesta fall gäller det framförallt 
flickorna, se tabell 5 och 6. 

Starkcider är den vanligast förekommande drycken i samtliga skolår, 
framförallt bland flickor. I skolår 9 är det vanligare att pojkarna dricker 
starköl. I skolår 9 är det sprit och starköl som är de näst populäraste va-
len, medan man i skolår 7 och 8 dricker mer alkoläsk än sprit. Pojkarnas 
och flickornas favoritdrycker är i stort sätt de samma men det är något 
vanligare att pojkarna väljer att dricka starköl och folköl, flickorna dricker 
i något större utsträckning starkcider. Resultaten skiljer sig inte mycket, 
vare sig från den förra länsundersökningen eller från resultaten för riket, 
(Enell �005, s 55), (CAN �005, ��8-���). 

Länets niondeklassare skaffar främst alkoholen genom sina kompisar 
eller genom andra vuxna (över 18 år). I skolår 7 är det vanligast sättet att 
komma i kontakt med alkohol genom att få smaka hemma. För skolår 8 
och 9 är det ett bland flera sätt att skaffa alkohol på. Knappt 10 procent 
av alla alkoholkonsumenter i skolår 9 har köpt alkohol i lägenhet/eller 
långtradare, och nära 7 procent av alkoholkonsumenterna har svarat att 
de telefonbeställt alkohol, detta rör sig troligtvis om illegalt importerad 
alkohol, så kallad smuggelsprit. 

Tillgängligheten påverkar troligen vad man dricker, även om ungdomar-
nas preferenser naturligtvis även påverkar deras erfarenhet av att försöka 
skaffa dessa drycker. Det är till exempel ett fåtal ungdomar som dricker 
hembränd sprit eller känner till huruvida det är lätt eller svårt att skaffa 
den. Folköl är den dryck som den största andelen pojkar i skolår 9 tycker 
är enkelt att skaffa. För flickornas del är det starkcider/alkoläsk, vilket även 
en stor andel av pojkarna tycker att det är lätt att skaffa. Bilden från länet 
stämmer väl överens med resultaten för övriga riket även om en direkt 
jämförelse är svår att göra eftersom det finns fler svarsalternativ till dessa 
frågor i CAN:s  undersökning9 (CAN �005, s 60). Frågorna om tillgäng-
lighet är nya för året varför jämförelser med den förra undersökningen 
inte är möjlig. 

9 CAN har svarsalternativen: Mycket svårt, Ganska svårt, Varken eller, Ganska lätt,  
Mycket lätt. ANT-enkäten har endast alternativen: Svårt, Varken lätt eller svårt, Lätt.
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I skolår 7 finns det få alkoholkonsumenter, och de flesta av de ungdomar 
som har druckit alkohol har fått smaka hemma. Det är med andra ord få 
som vet huruvida det är lätt eller svårt att skaffa de olika dryckerna. Med ett 
växande antal alkoholkonsumenter ökar andelen ungdomar som kan upp-
skatta vilken tillgänglighet som finns för de olika varorna. Uppfattningen 
om tillgängligheten varierar mellan kommunerna och de olika dryckerna. 
Det är till exempel en mindre andel niondeklassare i Aneby än i övriga 
länet som tycker att det är lätt att få tag på starkcider/alkoläsk, detsamma 
gäller även för Habo, Mullsjö och Tranås i fråga om sprit. 

Ett vanligt mått av alkoholkonsumtion är att titta på hur många som 
dricker stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle, så kallad inten-
sivkonsumtion. Det motsvaras i denna undersökning av att man vid samma 
tillfälle dricker alkohol motsvarande minst: en halv halvflaska sprit, eller 
en flaska vin, eller fyra burkar starköl, eller fyra stora flaskor starkcider, 
eller sex folköl. 

Diagram 4. Andelen ungdomar i skolår 9 som någon gång under året inten-
sivkonsumerat alkohol, i procent av besvarade enkäter. 

Drygt �9 procent av pojkarna och �7 procent av flickorna bland länets 
niondeklassare intensivkonsumerar alkohol. Andelen intensivkonsumen-
ter är lägre bland både pojkar och flickor i Gnosjö och Habo, men den 
minsta andelen intensivkonsumenter finns bland flickorna i Sävsjö kom-
mun. Några kommuner har relativt stor andel intensivkonsumenter bland 
pojkarna, vilket sannolikt driver upp den genomsnittliga konsumtionen 
något bland länets pojkar. Skillnaderna mellan pojkars och flickors kon-
sumtion är små om man tittar till siffrorna för hela länet men i enskilda 
kommuner kan skillnaderna vara betydande. Föregående undersökning 
fann att ��,7 procent av pojkarna och �1,8 procent av flickorna i länet 
hade intensivkonsumerat alkohol under �004 (Enell �005, s 59-60). I 
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CAN:s undersökning har nära hälften av både pojkarna och flickorna 
intensivkonsumerat alkohol (CAN �005, s 154-155). Andelen intensiv-
konsumenter bland länets ungdomar var �005 något lägre än föregående 
år och betydligt lägre än i riket i övrigt. 

Liksom med alkoholkonsumenter är det intressant att se till hur många 
som intensivkonsumerar alkohol på en mer regelbunden basis. I länet 
är det nästan 10 procent av ungdomarna i skolår 9 som har svarat att 
de dricker de mängder som motsvarar intensivkonsumtion, någon gång 
eller ett par gånger i månaden eller oftare, vilket är något mer än i förra 
undersökningen, se tabell 7 och 8, men betydligt mindre än i CAN:s un-
dersökning. Där har �0 procent svarat att de intensivkonsumerar så ofta 
(CAN �005, 154-155). Några kommuner har betydligt högre resultat 
än länet i övrigt, det rör sig då om antingen pojkarnas eller flickornas 
konsumtion, aldrig båda två.

Bland tonåringar dricker man ofta för att uppnå berusning. Vad berus-
ning innebär är subjektivt och inte nödvändigtvis beroende av mängden 
alkohol man har druckit. Därför frågade vi i undersökningen hur ofta 
ungdomarna upplevde att de var berusade. I diagrammet nedan visas 
andelen pojkar och flickor i länets kommuner som upplever berusning 
någon gång i månaden eller oftare. Observera att procentaxeln endast går 
till 40 procent i detta diagram.

Diagram 5. Andelen ungdomar som upplever berusning någon gång i månaden 
eller oftare, i procent av besvarade enkäter.
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Drygt 14 procent av pojkarna och 16 procent av flickorna i länet känner 
sig berusade någon gång i månaden eller oftare. Tyvärr finns inga siffror 
att jämföra med från CAN:s rapport för �005 eller från länsrapporten för 
�00410. Det är små skillnader mellan pojkarnas och flickornas konsumtion 
på länsnivå, men i flera kommuner är skillnaderna betydande. Habo är den 
kommun som har minst andel ungdomar som regelbundet berusnings-
dricker, även Aneby har en låg frekvens för berusningsdrickande.

Diagram 6. Andel föräldrar som förbjuder sina barn att dricka alkohol.

Deltagarna i enkäten fick även frågan om vad de trodde att deras föräldrar 
hade för inställning till dem och alkohol. Man ser en tydlig förändring 
i föräldrarnas inställning till barnens drickande över tid, samtidigt ökar 
andelen alkoholkonsumenter.

I skolår 7 förbjuder majoriteten av föräldrarna sina barn att dricka, men 
redan i skolår 8 är det vanligast att föräldrarna pratar med sina barn om att 
de inte skall dricka vilket är ännu vanligare bland föräldrarna i skolår 9. I 
samtliga skolår är det en större andel pojkar än flickor som har svarat att 
föräldrarna förbjuder dem att dricka, flickornas föräldrar väljer oftare att 
prata med dem om att de inte skall dricka. Drygt 7 procent av ungdomarna 
i skolår 9 har svarat att deras föräldrar tycker att det är okej att de dricker 
alkohol, och ungefär �0 procent av alla ungdomar i skolår 9 känner inte till 
sina föräldrars inställning. Det varierar både mellan och inom kommunerna 
vilken inställning ungdomarna upplever att föräldrarna har till drickande. 
I Gnosjö är det en mycket liten andel föräldrar som tycker att det är okej 
att deras barn dricker, samma sak gäller i Eksjö, se tabell �5-�6.
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10 I förra länsrapporten och i CAN:s rapport för �005 frågade man efter när ungdomar-
na senast varit berusade.
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Alkohol och trafik

I skolår 7 är det väldigt få ungdomar som har kört berusade men andelen 
växer i takt med att mopedförarna och alkoholkonsumenterna blir fler. 
Andelen ungdomar i länet som har kört moped eller annat motorfordon 
berusade, ökar från drygt 1 procent i skolår 7 till drygt 10 procent i skolår 
9. Det är mindre än förra året då 15,8 procent av niondeklassarna svarade 
att de hade kört berusade. Då gällde frågan emellertid samtliga fordon, 
även de som inte är motordrivna (Enell �005, s �4). Det finns i många 
kommuner betydande skillnader mellan pojkars och flickors beteende på 
denna punkt: det är betydligt vanligare att pojkarna har kört berusade i 
till exempel Sävsjö, Vaggeryd och Vetlanda. Denna skillnad finns även i 
resultaten på länsnivå, där drygt 1� procent av pojkarna och 7 procent av 
flickorna i skolår 9 svarar att de har kört berusade. 

Det är i samtliga skolår och kommuner en större andel ungdomar som 
har försökt hindra någon från att köra berusad än som har åkt med en 
berusad förare. Det är emellertid så många som �0 procent av länets ni-
ondeklassare som svarade att de har åkt med en berusad förare, även det 
är färre än i föregående undersökning då �5 procent av deltagarna gav 
samma svar (Enell �005, s �4).

Narkotika

För att ta reda på i vilken utsträckning länets ungdomar har varit i kontakt 
med narkotika, har vi dels frågat om ungdomarna någonsin har haft lust 
att använda narkotika, om de vet någon som kan förse dem med nar-
kotika och om de någonsin har använt narkotika. Det är i de allra flesta 
kommuner väldigt få ungdomar som har svarat att de använt narkotika. 
Detta innebär att resultaten blir osäkra på så sätt att resultatet påverkas 
markant av hur enstaka ungdomar har besvarat frågställningar om narko-
tika. Speciellt osäkra blir resultaten när de delas upp i undergrupper, t.ex. 
skolår. Undantaget är möjligen Jönköping där elevunderlaget är mycket 
större än i länets övriga kommuner. Av denna anledning presenteras inga 
procentsatser för användningen av de olika sorter narkotika, utan endast 
det totala antalet personer som har svarat att de använt preparaten i varje 
kommun, se tabell �1. Lägg märke till att samma person ofta har svarat 
att de använt flera olika sorters narkotika. I denna tabell redovisas även 
bruket av anabola steroider, läkemedel i berusningssyfte och sniffning.

Frågan om man vet någon som skulle kunna sälja eller ge narkotika till 
dem tjänar som ett mått på den uppskattade tillgängligheten till narko-
tika i ungdomarnas miljö. I skolår 9 är 8 procent av pojkarna och drygt 
6 procent av flickorna i länet säkra på att de vet någon som skulle kunna 
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erbjuda dem narkotika11. Den upplevda tillgängligheten på narkotika 
varierar mellan kommunerna och är som lägst i Tranås och bland Anebys 
flickor, se tabell ��. 

I skolår 9 svarar drygt 7 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna 
att de har haft lust att använda narkotika. Det är mer än i övriga landet 
där 4 respektive 6 procent svarat ja på frågan, men CAN frågar efter lust 
att använda narkotika endast hos de som har svarat att de aldrig använt 
narkotika vilket kan påverka resultatet (CAN �005, s 19�). Kontrollerar 
vi resultaten för vår undersökning märker vi att lusten att prova narkotika  
i Jönköpings län inte skiljer sig från övriga landet. Förra året var det 5,� 
procent av pojkarna och 7,7 procent av flickorna som svarade att de hade 
haft lust att använda narkotika. Lusten att någon gång använda narkotika 
omsätts i de flesta fall inte i praktiken, det är drygt � procent av ungdo-
marna i skolår 9 som har svarat att de någon gång har använt narkotika.  
I förra undersökningen var det �,7 procent, i övriga landet är det 7 procent 
av pojkarna och flickorna i skolår 9 (CAN �005, s 181). 

En förbryllande omständighet är att det är en större andel ungdomar som 
har svarat att de aldrig använt någon annan narkotika än hasch/marijuana, 
än som svarat att de någon gång använt narkotika. Det finns flera möjliga 
förklaringar till detta: förvirring angående svarsalternativen, skämtsamhet 
hos en del av de som svarat eller att det finns ungdomar som inte räknar 
hasch och marijuana som narkotika och därför har svarat nej på den första 
frågan. Vid närmare granskning av resultaten förefaller det som att det 
i huvudsak beror på förvirring angående svarsalternativen samt felaktiga 
instruktioner från skolpersonal.  

Sniffning är något vanligare bland pojkar än flickor, nästan 5 procent 
av pojkarna i skolår 9 jämfört med � procent av flickorna har svarat att 
de någon gång sniffat. Användning av anabola steroider är ovanlig men � 
procent av pojkarna i skolår 9 svarar att de någon gång har använt dem. 
Knappt 6 procent av flickorna och nästan 4 procent av pojkarna i skolår 
9 har någon gång använt läkemedel tillsammans med alkohol i syfte att 
berusa sig.

11 Det fanns ytterligare ett svarsalternativ, förutom nej på denna fråga, nämligen: ”Ja, 
det tror jag”, vilket nästan 14 procent av niondeklassarna har svarat.

41



Samvariation

Årets rapport har liksom föregående drogvaneundersökning studerat 
samvariansen mellan några olika faktorer och alkoholkonsumtion, det 
vill säga hur vanligt det är att en vana, beteende eller företeelse följs åt, 
med en annan.

I �004 års rapport pekar Kerstin Svensson ut, i sin forskningsöversikt av 
drogprevention, en rad risk- och skyddsfaktorer för droganvändning. Bland 
riskfaktorerna i skolan nämner hon bland annat dåliga skolresultat, skolk 
och låg trivsel. Exempel på riskfaktorer i hemmet är allvarliga konflikter, 
missbruk, att föräldrarna bjuder sina barn på alkohol och har en tillåtande 
attityd till rökning, alkohol etcetera (Enell �005, s �0). Av dessa faktorer 
har vi valt att studera sambandet mellan skolk, trivsel och föräldrars at-
tityder till sina barns alkoholvanor och uppgiven alkoholkonsumtion. 

Dessutom granskas samvariansen mellan tobaksbruk, snusning och 
rökning, och alkoholkonsumtion. Som rökare betraktas de som röker 
varje eller nästan varje dag, detsamma gäller för snusare. De som röker 
eller snusar ibland finns inte med i någon av kategorierna medan övriga 
räknas som icke-rökare, respektive icke-snusare. Alkoholkonsumenterna 
är uppdelade i ej alkoholkonsumenter, 8456 ungdomar, och regelbundna 
alkoholkonsumenter, 1�86 ungdomar, vilka utgörs av de som har svarat 
att de dricker alkohol 1-� gånger i månaden eller 1-� gånger i veckan. De 
som har svarat att de dricker alkohol några gånger om året är inte med i 
denna statistik, eftersom det troligen hade påverkat resultatet då de domi-
nerar bland alkoholkonsumenterna i skolår 7-9. Observera att storleken 
på de olika grupperna varierar stort vilket påverkar procentsatserna som 
beräknas på gruppens storlek. Till exempel utgör 1��5 icke-snusare som 
är regelbundna alkoholkonsumenter 10 procent av icke-snusarna, medan 
de �9� snusare som är regelbundna alkoholkonsumenter utgör 87 procent 
av snusarna. Det som kan ses i tabellerna är tendenser till samband mel-
lan de variabler vi har valt att studera, vi kan emellertid inte utesluta att 
det även är andra faktorer som ligger utanför denna analys som påverkar  
resultaten. 

Tabellen nedan visar alkoholkonsumtionen hos regelbundna tobaks-
konsumenter, d.v.s. rökare och snusare, jämfört med de ungdomar som 
inte använder tobak. De regelbundna tobakskonsumenterna är relativt få 
i länet, speciellt om man ser till samtliga skolår, men inom gruppen är de 
allra flesta regelbundna alkoholkonsumenter, det gäller framförallt rökarna 
men i hög grad även snusarna. 
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Tabell 1. Samvarians mellan tobaks- och alkoholkonsumtion, anges i procent 
av antalet svar.

Sambandet mellan regelbunden alkoholkonsumtion och regelbundna 
tobakskonsumenter är tydligast i skolår 9. Oavsett detta pekar statistiken 
på att tobaksbruk och alkoholkonsumtion är vanor som ofta samexisterar 
bland grundskoleungdomarna i länet. 

I likhet med förra året undersöktes samvariationen mellan valet av fritids-
sysselsättning och alkoholvanor. Men när föregående länsundersökning 
tittade på fritidsvanorna utifrån vilka alkoholvanor ungdomarna hade, 
studeras här alkoholvanorna hos ungdomar med varierande fritidssyssel-
sättningar. Frågan om fritidssysselsättning var en flervalsfråga och samma 
person kan ha valt flera av svarsalternativen nedan.

Tabell �. Samvarians mellan fritidssysselsättning och alkoholkonsumtion.

Gemensamt för samtliga fritidssysselsättningar i tabellen ovan är att en 
majoritet av ungdomarna inte är regelbundna alkoholkonsumenter. De 
regelbundna alkoholkonsumenterna är fler bland de ungdomar som inte 
deltar i någon fritidsaktivitet, och de utgör en ännu större andel, �5 pro-
cent, av ungdomarna som besöker en fritidsgård på sin fritid. Minst andel 
regelbundna alkoholkonsumenter finns bland de som är aktiva inom en 
kyrka. Ser man till andelen regelbundna alkoholkonsumenter i samtliga 
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skolår uppgår de till 14 procent om man som här inte räknar med de 
ungdomar som dricker alkohol några gånger om året1�. 

Låg trivsel i skolan och skolk från undervisningen är två variabler som 
pekas ut som riskfaktorer för droganvändning. Tabellen nedan visar alko-
holkonsumtionen och tobaksvanorna hos ungdomar som har svarat att 
de skolkar �-� gånger i månaden eller oftare och hos de ungdomar som 
har svarat att de trivs mycket eller ganska dåligt i skolan. Som tidigare 
nämnts är de ungdomar som har svarat att de dricker alkohol någon gång 
om året inte med i denna resultatredovisning, hade de funnits med som 
grupp kan man anta att resultatet hade blivit mer nyanserat.

Tabell �. Samvarians mellan skoltrivsel, skolk och alkoholkonsumtion.

Samvariansen mellan skolk och otrivsel och alkoholkonsumtion är 
tydligare än den med tobakskonsumtionen. Bland de ungdomar som 
skolkar �-� gånger i veckan eller oftare är nästan 7� procent regelbundna 

1� 14

1� När man ser till samtliga ungdomar, d.v.s. även de som har svarat att de dricker 
alkohol några gånger om året, utgör de regelbundna alkoholkonsumenterna 11 procent 
av hela gruppen.
1� 51� ungdomar i skolår 7-9 i länet skolkar �-� gånger per månad eller oftare. Tittar 
man till alkoholkonsumtionen minskar gruppen till �7� ungdomar då de som har svarat 
att de dricker någon gång om året filtreras bort.
14 507 ungdomar i skolår 7-9 trivs mycket dåligt eller ganska dåligt i skolan. Ser man till 
alkoholkonsumtionen minskar gruppen till �66 ungdomar, då de som dricker alkohol 
någon gång om året filtreras bort.
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alkoholkonsumenter, liksom hälften av de som trivs mycket eller ganska 
dåligt i skolan. De skolkande ungdomarna är även oftare regelbundna to-
bakskonsumenter än de ungdomar som inte skolkar, något som också gäller 
de ungdomar som trivs dåligt i skolan, men inte i samma utsträckning.

Föräldrars inställning till alkohol och sina barns alkoholvanor har lyfts 
fram som betydelefull inom preventionsforskning, där man menar att 
beroende på om den är tillåtande eller restriktiv fungerar den som en 
risk- eller skyddsfaktor. En restriktiv inställning till alkohol anses kunna 
försena barnens alkoholdebut och minska deras konsumtion medan en 
tillåtande skulle kunna bidra till en större konsumtion. Nedanstående 
tabell visar samvariationen i länet mellan alkoholvanor och föräldrars 
inställning till sina ungdomars alkoholkonsumtion. Att observera är att 
det är ungdomen som har uppgett vilken inställning som föräldrarna har 
till deras alkoholkonsumtion.56

Tabell 4. Föräldrars inställning till alkohol, jämförelse mellan ungdomar som 
regelbundet dricker alkohol jämfört med de som inte dricker alkohol, skolår 7-9 
i procent.

.
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En majoritet av de ungdomar som inte dricker alkohol har svarat att 
deras föräldrar förbjuder dem att dricka alkohol, vilket även drygt 15 pro-
cent av de regelbundna alkoholkonsumenterna har svarat. Att föräldrarna 
förbjuder sina barn att dricka alkohol är vanligast i skolår 7 där alkohol-
konsumenterna fortfarande är få. Hade statistiken enbart gällt skolår 9, 
där denna inställning är ovanligare och alkoholkonsumenterna fler, hade 
siffrorna sett annorlunda ut. 

De flesta av de regelbundna alkoholkonsumenterna svarar att deras 
föräldrar pratar med dem om att de inte skall dricka alkohol, vilket även 
är vanligt bland icke-konsumenter. Men nästan �0 procent av alla regel-
bundna alkoholkonsumenter svarar att deras föräldrar tycker att det är 
okej att de dricker alkohol. Ett svar som mycket sällan förekommer bland 
de ungdomar som inte dricker alkohol. Gemensamt för båda grupperna 
är att en relativt stor andel inte vet vilken inställning deras föräldrar har 
till alkohol. 
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Sammanfattning och 
diskussion

I denna rapport har Jörgen Svedbom satt nyttan av enkäter under luppen. 
Vad kan de berätta för oss? Och hur använder vi oss av det vi får veta?  
Projektet att genomföra en gemensam drogvaneundersökning bland länets 
högstadieungdomar hade flera syften. För det första att utveckla metoderna 
för kartläggning av ungdomars drogvanor, för det andra att möjliggöra 
jämförelser mellan kommuner, länet och riket, och för det tredje att ge 
föräldrar och de yrkesgrupper som arbetar med ungdomar ett aktuellt 
informationsmaterial om sakernas tillstånd. Upprepade undersökningar 
skulle dessutom ge möjlighet att se trender i ungdomars droganvändning. 
Sammanfattningsvis kan vi säga att jämförelserna med förra undersök-
ningen visar  att tobakskonsumtionen möjligen har minskat något och 
att alkoholkonsumtionen har ökat lite grand. 

I årets resultat kan vi se att tobaksanvändning i länet i stort avspeglar hur 
det ser ut i resten av landet. I de flesta kommuner röker flickorna mer än 
pojkarna medan pojkarnas totala tobakskonsumtion är större i länet som 
helhet och i 9 av de 1� kommunerna. Rökningen har minskat i hela länet 
om man jämför med förra årets undersökning. Detta kan vara ett resultat av 
att frågekonstruktionen har ändrats. Det är pojkarnas konsumtion av snus 
som gör att de står för den totalt sett största konsumtionen av tobak. En 
anmärkningsvärd skillnad mellan rökare och snusare gäller deras föräldrar, 
en majoritet av snusarnas föräldrar känner till att deras barn snusar, så är 
inte fallet med rökarnas föräldrar. Detta kan bero på att de regelbundna 
snusarna är fler, men det tyder på att snusning är en vana och ett beroende 
som är mer accepterad än rökning bland både ungdomar och föräldrar 
och att man inte ser samma risker med snusande som med rökning. Den 
utbredda attityden bland ungdomar och vuxna, att det skulle vara okej att 
snusa, bör inte få stå oemotsagd.

Svaren på frågorna om alkohol avslöjar att lite mer än hälften av ung-
domarna i skolår 9 är alkoholkonsumenter. Andelen alkoholkonsumenter 
varierar mellan och inom kommunerna i samtliga skolår, och det är ingen 
kommun som genomgående har stor andel alkoholkonsumenter i jämfö-
relse med övriga kommuner. De regelbundna alkoholkonsumenterna är 
flest bland länets flickor, vilket framförallt beror på att de utgör en mycket 
stor andel av de regelbundna alkoholkonsumtenterna i ett fåtal av länets 
kommuner. Intensivkonsumtion av alkohol är något vanligare bland poj-
kar än flickor, men det är en något större andel av flickorna som upplever 
berusning någon gång i månaden eller oftare. 
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En majoritet av ungdomarna i skolår 7 har svarat att deras föräldrar 
förbjuder dem att dricka alkohol, medan det i skolår 8 och 9 är vanligast 
att föräldrarna pratar med sina barn om att de inte skall dricka alkohol. 
Vad som kan var något förvånande är att så många som �0 procent av alla 
ungdomar i skolår 9 inte vet vilken åsikt deras föräldrar har i frågan. Man 
kan förmoda att man inte i någon större utsträckning diskuterar alkohol 
eller ungdomsdrickande i dessa familjer. 

Ungdomars konsumtion av olika alkoholdrycker är varierad, vad man 
väljer att dricka påverkas troligen av den upplevda tillgängligheten på olika 
produkter. Folköl är den dryck som den största andelen pojkar upplever är 
lätt att skaffa, för flickorna är det starkcider. Fortsatta ansträngningar för 
att begränsa tillgängligheten till alkohol är mycket viktig för att begränsa 
drickandet bland ungdomar. Barnombudsmannen har i en undersökning 
funnit att bland de ungdomar som drack alkohol var minskad tillgänglighet 
den orsak som flest angav som skäl till att de skulle avstå från att dricka 
alkohol (BR �005:05, s 18-19). 

De flesta av alkoholkonsumenterna i skolår 7 har kommit i kontakt med 
alkohol genom att smaka hemma. Det är även ett av de vanligaste sätten 
att komma i kontakt med alkohol i skolår 8 och 9. Från det material som 
samlats in kan vi inte avgöra hur deltagarna i undersökningen alkoholde-
buterat, men det finns anledning att förmoda att ett flertal har gjort det 
genom att dricka alkohol som de bjudits på i hemmet. En tidig alkohol-
debut anses vara en riskfaktor för framtida missbruk, liksom en tillåtande 
attityd i hemmet till alkohol och andra droger (Bergman �00�, s �19).  

Bland de ungdomar som har varit målgrupp för denna enkät har allt för 
många erfarenhet av alkohol i trafiken, dels som förare men framförallt som 
passagerare. Detta är illavarslande och tyder på att det finns en bristande 
riskbedömning av faran kring alkohol och trafik bland många ungdomar. 
Här finns det anledning för skola, kommuner och andra organisationer 
att tänka till hur man kan motarbeta okunskapen och de attitydproblem 
som uppenbarligen existerar på området.  

Drygt 8 procent av niondeklassarna har någon gång haft lust att använda 
narkotika, av dem har knappt 4 procent omsatt detta i praktiken. 

Studierna av samvarianser mellan olika variabler visar att regelbundna 
tobaksvanor och regelbunden alkoholkonsumtion mycket ofta förekom-
mer tillsammans. Att detta är fallet är kanske inte förvånande men det 
finns ändå anledning för föräldrar och de som arbetar med ungdomar 
att påminna sig om att sannolikheten är stor att de som använder tobak 
också dricker alkohol. 

Skolkare har i ett flertal studier visat sig vara överrepresenterade inom 
andra former av problembeteenden och att prevention av ett problem, 
skolk, därför även har effekt på flera andra problem (Sundell, Forster �005, 
s 5-6). I denna undersökning har vi kunnat se att regelbunden alkohol-
konsumtion är vanligt bland dem som ofta skolkar från undervisningen, 
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och även, om än inte i samma utsträckning, hos de ungdomar som trivs 
dåligt i skolan. Det finns stor anledning till att systematiskt arbeta för att 
öka trygghet och trivsel i skolan samt att snabbt följa upp de ungdomar 
som skolkar från undervisningen.

Den statistik som drogvaneundersökningar ger oss kan enligt Jörgen 
Svedbom beskriva trender och förhållanden men sällan förklara vad som 
ligger bakom förhållanden. Att alkoholkonsumtionen är hög hos en viss 
grupp kan svara på frågan varför något behöver göras, men svar ges säl-
lan till vad som behöver göras eller hur det skall göras. Den föreliggande 
drogvaneundersökningen och de sambandstudier som gjordes av resultatet 
ger emellertid en fingervisning om både varför och vad som kan behöva 
göras. I rapporten av ungdomars drogvanor �004 ställde sig författaren 
frågan vilken betydelse föräldrarnas inställning har till sina barns alko-
holkonsumtion. I årets undersökning har vi kunnat studera samvariansen 
mellan föräldrarnas inställning till alkohol och ungdomarnas alkoholvanor. 
Det vi har kunnat se är att det är betydligt vanligare bland ungdomar som 
inte dricker alkohol att ha föräldrar som förbjuder dem att dricka alkohol. 
Det förekommer även, om än sällan,  bland de regelbundna alkoholkon-
sumenterna. Det är en femtedel som uppskattar att deras föräldrar tycker 
att det är okej att de dricker alkohol.

Ulla Marklund uppmärksammade redan på tidigt åttiotal hur föräldrars 
attityder påverkar barnens alkoholkonsumtion och har sedan återkommit 
till det i senare studier (Marklund �000, s ��-�5). Uppgifterna om ris-
kerna med alkoholkonsumtion ä,r som Jörgen Svedbom visat, motstridiga. 
Skall den oroliga föräldern till en sextonåring som experimenterar med 
alkohol, trösta sig med att denne troligen kommer att ha en god mental 
hälsa i trettioårsåldern? Ja, kanske kan de känna viss tröst i det, men det 
finns anledning att påminna/upplysa föräldrar om vilket inflytande deras 
attityder och inställning faktiskt har även hos tonåringar, där kompisar 
tycks vara viktigare än allt annat. Många barn och ungdomar ser tydliga 
gränser i fråga om alkohol och tobak som ett tecken på att föräldrarna 
bryr sig om dem, och de flesta är positiva till gränser (Barnombudsman-
nen �005, s 6). En ökad medvetenhet önskas bland föräldrar och vuxna 
om betydelsen av att alkoholdebuten skjuts upp, att inte bjuda sina barn 
på alkohol, inte ens vid festliga tillfällen. Liksom vikten av vad man som 
förälder anser och förmedlar om tobak och alkohol, även om man röker 
och dricker själv (Bergman �00�, s �7). Ett av de vanligaste skälen till att 
ungdomar inte dricker alkohol är att föräldrarna inte vill att man dricker 
alkohol, enligt Barnombudsmannens undersökning om ungdomars vanor 
och attityder till fritid och droger. Andra skäl är hälsorisker och att de har 
en bra självkänsla (BR �005:05, s 18).

Det finns med andra ord starka skäl till att rikta preventiva åtgärder till 
föräldrar för att hjälpa dem att sätta och upprätthålla gränser, samt att 
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uppmuntra dem till att ha en restriktiv hållning till alkohol, även när ung-
domarna är äldre. Samtidigt behövs det göras ansträngningar för att stärka 
ungdomarnas självkänsla och det som Antonovsky beskriver som känsla av 
sammanhang, KASAM. Även om viss forskning pekar på att ungdomar 
med stark självkänsla experimenterar mer med alkohol så är god självkänsla 
även en stark skyddsfaktor mot missbruk, och som tidigare nämnts, något 
som ungdomar själva anger som orsak till att de inte dricker.

Drogundersökningens framtid 

�005 års rapport är slutet på ett flerårigt projekt att genomföra drogvan-
eundersökningar bland alla länets högstadieelever. Vår förhoppning är att 
dessa undersökningar skall leva vidare. Frågan är med vilket syfte, i vilken 
form, och hur ofta?

En totalundersökning av det här slaget är en tidskrävande och därmed 
resurskrävande process. Att genomföra en nätbaserad enkät är krävande 
för de deltagande skolorna, då den oftast måste utföras i datasalar etc. 
Liksom föregående års undersökningen har vi haft problem med stort  
bortfall i flera kommuner. Ett bortfall som framförallt får effekt för de 
enskilda kommunernas resultat men som naturligtvis också påverkar de 
jämförelser som vi kan göra mellan kommunerna och länets resultat. 
Att genomföra undersökningar av denna storlek kommer inte att vara 
möjligt om bortfallet fortsätter att vara så stort. Kommuner med stort 
bortfall bör undersöka anledningen till detta för att kunna förhindra att 
det uppstår igen. Att tydligt kommunicera syftet med undersökningen 
till alla inblandade vore ytterligare ett medel för att öka engagemanget 
och minska bortfallet. Som det nu är finns det en bristande samsyn kring  
syftet. Är det att försöka besvara frågan varför prevention behövs, eller om 
ambitionen är högre: att undersökningen också skall försöka besvara vad 
som bör göras? Det är många gånger lättare att undersöka hur något är 
än att göra något åt det. I detta avseende är även frekvens och omfattning 
av undersökningen viktig. Luppen kunskapscentrum vidhåller att en läns-
omfattande undersökning endast bör genomföras vartannat år. Det finns 
anledning att fundera på om denna undersökning skall omfatta samtliga 
skolår eller bara skolår 9. Årets rapport har koncentrerat sig på resultaten 
från skolår 9 eftersom de är de enda som kan jämföras med resultaten för 
övriga landet. På kommunnivå kan enkäten även omfatta skolår 7 och 8 
och genomföras varje år om så önskas. 

Frågorna utökades betydligt från förra årets enkät och svarsalternativen 
modifierades för att göra jämförelser med CAN:s riksundersökningar 
möjliga. Det har resulterat i ett rikt material men under arbetets gång har 
vi kunnat konstatera att vi inte har varit fullt medvetna om hur vi skall 
hantera materialet eller vilka slutsatser vi kan dra från resultaten. Kanske 
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bör antalet frågor minskas och inriktas på några basfakta om ungdomars 
konsumtionsmönster, för att ge utrymme för frågeställningar som ger 
bättre svar på hur man bör arbeta preventivt. Jörgen Svedbom har skrivit 
om KASAM; känslan av sammanhang som en stark skyddsfaktor mot en 
rad olika problem. En undersökning liknande denna skulle kunna inklu-
dera frågor för att mäta KASAM hos deltagarna. Detta skulle emellertid 
kräva att vi garanterar att svaren kan analyseras samt att vi är beredda att 
handla utifrån resultaten.
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Bilaga 1

Tabellredovisning för skolår 7-9

Tabell 1. Elevunderlag för resultatet. Antal ungdomar som har svarat på 
enkäten i respektive kommun.
Nedan redovisas antalet pojkar och flickor som har deltagit för varje skolår 
och för varje kommun. Bortfallet, det vill säga hur många ungdomar som 
var frånvarande vid undersökningstillfället, redovisas i procent. Bortfall 
redovisas dels för varje skolår och dels för kommunen i sin helhet. Tabellen 
visar den stora skillnaden i antalet elever mellan länets kommuner, vilket 
påverkar resultaten i alla tabeller som visar procentsatser. Till exempel 
utgörs 1 procent av eleverna i Aneby av �,6 elever, medan 1 procent av 
eleverna i Jönköping motsvaras av 50,8 elever.
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Tabell �. Andel tobaksanvändare i procent av besvarade enkäter.
Rökare är den elev som har svarat ja på något av följande svarsalternativ: 
ja ibland, ja nästan varje dag och ja varje dag. Snusare är den elev som har 
svarat ja ibland eller ja varje eller nästan varje dag, på frågan om snusn-
ing.

Tabell �. Andel regelbundna tobaksanvändare i procent av besvarade 
enkäter.
Regelbunden rökare är den elev som har svarat att de röker varje eller 
nästan 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 � cl vin eller � cl blanddryck eller � 
cl sprit.

Tabell 5. Ungdomars 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. Ungdomars alkoholvanor i procent av besvarade enkäter.
Nedan redovisas hur ofta flickor i skolår 7-9 har svarat att de dricker 
alkohol.

Tabell 7. Hur ofta pojkarna intensivkonsumerar 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).

58



Tabell 8. Hur ofta flickorna intensivkonsumerar alkohol i procent av besvarade 
enkäter.
Nedan redovisas hur ofta flickor 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). 

Tabell 9. Andel berusningsdrickande bland länets pojkar i procent av antalet 
besvarade enkäter. 
I tabellen nedan redovisas hur pojkar besvarat frågan om hur ofta de up-
plever berusning när de dricker alkohol.
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Tabell 10. Andel berusningsdrickande bland länets flickor i procent av antalet 
besvarade enkäter. 
I tabellen nedan redovisas hur flickor har besvarat frågan om hur ofta de 
upplever berusning när de dricker alkohol.

Tabell 11. Upplevd tillgänglighet av folköl bland länets pojkar. 
I tabellen redovisas hur pojkarna i länet har svarat på frågan om de tycker 
det är lätt eller svårt att skaffa folköl.
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Tabell 1�. Upplevd tillgänglighet av folköl bland länets flickor. 
I tabellen redovisas hur flickorna i länet har svarat på frågan om de tycker 
det är lätt eller svårt att skaffa folköl.

Tabell 1�. Upplevd tillgänglighet av starköl bland länets pojkar.
I tabellen redovisas hur pojkar i länet svarat på frågan om de tycker det 
är lätt eller svårt att skaffa starköl.
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Tabell 14. Upplevd tillgänglighet av starköl bland länets flickor.
I tabellen redovisas hur flickorna i länet har svarat på frågan om de tycker 
det är lätt eller svårt att skaffa starköl.

Tabell 15. Upplevd tillgänglighet av starkcider/alkoläsk bland länets pojkar. 
I tabellen redovisas hur pojkar i länet har svarat på frågan om de tycker 
det är lätt eller svårt att skaffa starkcider/alkoläsk.
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Tabell 16. Upplevd tillgänglighet av starkcider/alkoläsk bland länets flickor. 
I tabellen redovisas hur flickorna i länet har svarat på frågan om de tycker 
det är lätt eller svårt att skaffa starkcider/alkoläsk.

Tabell 17. Upplevd tillgänglighet av vin bland länets pojkar.
I tabellen redovisas hur pojkar i länet har svarat på frågan om de tycker 
det är lätt eller svårt att skaffa vin.
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Tabell 18. Upplevd tillgänglighet av vin bland länets flickor. 
I tabellen redovisas hur flickorna i länet har svarat på frågan om de tycker 
det är lätt eller svårt att skaffa vin.

Tabell 19. Upplevd tillgänglighet av sprit bland länets pojkar.
I tabellen redovisas hur pojkar i länet har svarat på frågan om de tycker 
det är lätt eller svårt att skaffa sprit.
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Tabell �0. Upplevd tillgänglighet av sprit bland länets flickor.
I tabellen redovisas hur flickorna i länet har svarat på frågan om de tycker 
det är lätt eller svårt att skaffa sprit.

Tabell �1. Upplevd tillgänglighet av hembränd sprit bland länets pojkar.
I tabellen redovisas hur pojkar i länet har svarat på frågan om de tycker 
det är lätt eller svårt att skaffa hembränd sprit.
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Tabell ��.  Upplevd tillgänglighet av hembränd sprit bland länets flickor.
I tabellen redovisas hur flickorna i länet svarat på frågan om de tycker 
det är lätt eller svårt att skaffa hembränd sprit.

Tabell ��. De vanligast förekommande alkoholdryckerna bland ungdomarna 
i skolår 7 till 9.
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Tabell �4. De vanligaste anskaffningssätten av alkohol.
Tabellen visar hur länets ungdomar i allmänhet skaffar alkohol i procent 
av besvarade enkäter.
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Tabell �5. Föräldrarnas inställning i procent av besvarade enkäter, pojkar. 
Tabellen nedan visar vad pojkarna tror att deras föräldrars inställning är 
till dem och alkohol.

Tabell �6. Föräldrarnas inställning i procent av besvarade enkäter, flickor.  
Tabellen nedan visar vad flickorna tror att deras föräldrars inställning är 
till dem och alkohol. 
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Tabell �7. Alkohol i trafiken.
Ungdomarna har fått besvara frågor om de själva har kört moped eller 
annat motorfordon onyktra, åkt med någon de vet var onykter eller mis-
stänker var onykter och om de har förhindrat eller försökt förhindra en 
onykter förare att köra. Nedan presenteras i procent den andel av ung-
domarna 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 �8. Ungdomars ålder första gången de har druckit alkohol.
Tabellen visar hur ungdomarna har svarat på frågan om hur gamla de var 
första gången de drack alkohol.

70



Tabell �9. Ungdomars ålder första gången de har rökt en cigarett.
Tabellen visar hur ungdomarna har svarat på frågan om hur gamla de var 
första gången de rökte cigaretter.
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Tabell �0. Andel ungdomar som någon gång har haft lust att använda narko-
tika, i procent av antalet besvarade enkäter. 
Nedan presenteras de ungdomar som har svarat ja på frågan om de någon 
gång har haft lust att använda narkotika.

7�



Tabell �1. Andel ungdomar som vet någon som kan erbjuda dem narkotika, 
i procent av antalet besvarade enkäter.
Nedan presenteras de ungdomar som har svarat att de är säkra på att de 
vet någon som kan erbjuda dem narkotika� .
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Tabell ��. Antal ungdomar med erfarenhet av narkotika, anabola steroider, 
sniffning och alkohol blandat med läkemedel i skolår 7-9.
Nedan presenteras antalet ungdomar som har svarat att de använt något  
av nedanstående preparat. Observera att samma ungdom kan finnas med 
i flera av kategorierna. 
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Bilaga 2
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Bilaga 3
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Bilaga 4 
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