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Förord

Utvecklingsarbete är som bekant tålamodsprövande, det tar tid och pro-
blem uppstår som ingen har räknat med. Arbetet med länets alkohol- och 
drogvaneundersökningar är på så sätt ett utmärkt exempel på ett utveck-
lingsarbete. Det är också ett bra exempel på när ett utvecklingsarbete med 
dialog och samverkan leder fram till ett konkret samarbete. Trots olika 
problem och att alla inblandade på olika sätt har fått kompromissat har 
alla utvecklingsdiskussioner förts i en positiv anda. 

Vi på Luppen kommer fortsättningsvis att arbeta med att kartlägga 
ungdomars alkohol- och drogvanor. Att enbart undersöka och kartlägga 
räcker dock inte för att förändra ungdomars alkohol- och drogvanor.  Jag 
tycker att årets rapport visar på skillnader mellan kommuner och uppmärk-
sammar skillnader i pojkars och flickors beteende som borde leda till både 
regionala och lokala satsningar. Som en följd av detta börjar vi under våren 
�007 ett utvecklingsarbete tillsammans med fyra kommuner, Högskolan 
för lärande och kommunikation i Jönköping samt folkhälsoavdelningen på 
landstinget, som syftar till att utifrån respektive kommuns problemområde 
starta upp och genomföra konkreta utvecklingsarbeten. 

Att undersökningen har genomförts är ett resultat av många männis-
kors arbetsinsats. Därför vill jag återigen tacka alla i arbetsgruppen för 
allt förberedelsearbete och intressanta diskussioner. Tack också till alla er 
som arbetat med genomförandet i kommunerna. Ett speciellt tack går 
naturligtvis till alla ungdomar som deltagit i undersökningen. Jag vill också 
tacka vår informatör Lisa Andersson för textgranskning och rapportlayout. 
Tack också till Alexandra Bogren för ditt avsnitt om flickors och pojkars 
drickande. Jag har läst ditt avsnitt med stort intresse och fått många saker 
att fundera vidare kring och jag tror att rapportens övriga läsare också 
kommer att få det. Sist, ett stort tack till rapportens författare Sofia Enell, 
som tålmodigt uthärdat och löst alla problem i undersökningsarbetet och 
som förutom att ha sammanställt materialet på ett bra sätt också har skrivit 
en intressant och läsvärd avslutande diskussion.

Jönköping april �007

Thorbjörn Ahlgren
FoU-ledare
Luppen kunskapscentrum
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Sammanfattning

Rapporten sammanfattar en totalundersökning av drogvanorna bland 
länets ungdomar på gymnasiet i år �. Undersökningen genomfördes som 
en nätenkät i de 11 kommuner i länet som har gymnasium, vilket saknas 
i två mindre kommuner. 

Flickorna röker mer än pojkarna i de flesta av länets kommuner, men 
pojkarnas totala tobakskonsumtion är större i länet som helhet och i 10 
av 11 kommuner. 

Närmare tre fjärdedelar av ungdomarna i år � är alkoholkonsumenter, av 
dem är 48,5 procent av pojkarna regelbundna alkoholkonsumenter liksom 
45,� procent av flickorna. Alkoholkonsumtionen är varierad - starkcider, 
starköl och sprit är populära drycker bland länets alkoholkonsumenter. 
Drygt 9 procent av ungdomarna i skolår 9 har någon gång haft lust att 
pröva narkotika och knappt 8 procent har omsatt detta i praktiken. Ung-
domar som är regelbundna tobaksbrukare är mycket ofta även regelbundna 
alkoholkonsumenter. Samvariationen mellan föräldrarnas inställning till 
alkohol och ungdomarnas alkoholvanor visar att föräldrarnas tillåtande 
attityd till att deras barn dricker alkohol följer utvecklingen av andelen 
alkoholkonsumenter. I jämförelse med tidigare resultat för skolår 9 kan 
vi konstatera att fler föräldrar anser att det är okej att deras barn dricker 
alkohol i år � och att denna ökning även syns i andelen alkoholkonsumenter. 
Undersökningen kan dessutom visa att föräldrar är mer restriktiva till att 
deras barn använder tobak än alkohol. 
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Inledning

Att undersöka ungdomars drogvanor har många kommuner i Sverige en 
lång tradition av. Luppen kunskapscentrum har sedan �004 genomfört 
drogvaneundersökningar i Jönköpings län och skrivit två länsövergripande 
rapporter. Under åren �004 och �005 var det elever i skolår 7-9 som 
berördes av länsrapporten. I denna länsrapport för �00� är det första 
gången som länets gymnasieelevers drogvanor redovisas. Rapportens re-
sultatunderlag utgörs av Jönköpings läns gymnasieelever i år �. Då tidigare 
rapporter saknas kommer �00� års undersökning inte ha andra länsresultat 
att jämföra med. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN) har genomfört undersökningar om ungdomars drogvanor i Sve-
rige sedan 1971. Det är därför med resultaten från CAN:s undersökning 
för år � på gymnasiet �005, som jämförelser kommer att göras.  Luppen 
kunskapscentrum har i samarbete med samtliga kommuner i Jönköpings 
län och Jönköpings läns landsting arbetat fram enkätfrågor och hur under-
sökningen ska genomföras. Från �00� kommer Luppen kunskapscentrum 
att årligen sammanställa en länsrapport men variera målgruppen vartannat 
år mellan grundskoleelever och gymnasieelever. Länsrapporten för �007 
kommer således att beröra grundskoleelever. 

Gymnasieelevers drogvanor

Det finns en del skillnader mellan att undersöka grundskoleelevers och 
gymnasieelevers drogvanor. Trots skillnaderna har vi lyckats få en gemen-
sam enkät som kan genomföras för båda grupperna. Skillnaderna är elever-
nas ålder och skolform vilket också påverkar deras relation till alkohol- och 
drogfrågor. Även om de flesta av gymnasieeleverna i år � inte har fyllt 18 
år och därmed inte har laglig rätt att köpa alkohol på krogen är det en 
åldersskillnad till grundskoleeleverna som har betydelse. Gymnasieskolan 
är som skolform frivillig även om de flesta elever i Sverige genomför sin 
gymnasieutbildning. Den egna elevens ansvar ökar och lärares inflytande 
över eleverna minskar. Dessa faktorer leder ofta till att alkohol- och drog-
undervisning på gymnasiet har en annan form och prioritet jämfört med 
grundskolan. En annan skillnad är relationen till föräldrarna som förändras 
med åldern där en äldre ungdom får större friheter. Trots dessa skillnader, 
som kan verka försvårande för att arbeta förebyggande med gymnasieele-
ver, finns det all anledning att försöka hitta förebyggande insatser. Resultat 
från andra undersökningar som alkoholkommittén har tagit fram visar 
att andelen alkoholkonsumenter ökar med mer än �0 procent från år 9 i 
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grundskolan till år � på gymnasiet1 . Även andelen narkotikaanvändare ökar 
kraftigt. Det finns också skillnader mellan elever på gymnasiet beroende 
på om de går en praktiskt inriktad eller en teoretiskt inriktad utbildning 
där de elever som läser på praktiskt inriktade utbildningar tenderar att 
dricka mer och oftare dricka smugglad eller hembränd alkohol. I en un-
dersökning genomförd av TEMO på uppdrag av alkoholkommittén är 
det mer än hälften av de tillfrågade ungdomarna i åldern 1�-�0 år som 
anser att det är mer eller mindre är okej att köpa alkohol som säljs illegalt. 
Alkoholkommittén skriver att den svenska alkoholkonsumtionen har ökat 
med drygt �0 procent de senaste tio åren vilket motiverar ökade insatser 
för såväl ungdom som vuxna. 

De insatser som föreslås av alkoholkommittén är flera och den intres-
serade hänvisas till deras rapport för att få mer information. Här kom-
mer några av de föreslagna insatserna att nämnas. Även om eleverna på 
gymnasiet börjar närma sig vuxenåldern har föräldrarnas åsikter och egna 
dryckesvanor betydelse. De ungdomar vars föräldrar respekterar 18-års-
gränsen och inte bjuder sina barn på alkohol, dricker mindre alkohol även 
i högre åldrar. Det har också betydelse om föräldrarna vet var och med 
vem deras ungdomar är på kvällar och helger och har en ”lämplig” kontroll 
över detta. Alkoholkommittén uppmuntrar föräldrar att tala sig samman 
inför studentfester, nollning och baler för att vara förberedda och så eniga 
som möjligt. Att föräldrarna finns engagerade i ungdomarnas skolgång 
och närvaro är viktigt då en klar skyddsfaktor är fullföljda gymnasiestudier. 
Gymnasieskolan uppmuntras till att möta eleverna utifrån deras egna fråge-
ställningar om alkohol och droger. Detta innebär att personal som ansvarar 
för undervisning i alkohol- och drogvanor behöver kunskap inom många 
områden; medicinska, psykologiska, sociala kunskaper. Att förebygga skolk 
och tidigt ingripa när elever är frånvarande från undervisningen kan ha 
stor betydelse då både sysselsättning och utbildning verkar skyddande för 
kommande vuxenliv. En god skolmiljö för gymnasieeleverna där lärare ser 
och uppmuntrar eleverna samt att det är en trevlig skolmiljö är viktig för 
elevernas trivsel och hälsa. En fungerande elevhälsa där det finns kunskap 
om att samtala med ungdomar om alkohol och droger fungerar preventivt 
där särskilt metoden motiverande samtal rekommenderas. Gymnasiesko-
lan bör ha en policy som beskriver skolans mål, regler och insatser för att 
främja hälsa och förebygga problem. Skolpolicyn bör vara framarbetad 
på ledningsnivå och förankrad hos skolans personal. Det som ovan har 
skrivits kring gymnasieskolan medför en del fortbildningsbehov hos såväl 
lärare, skolhälsovård som skolans ledning. Förutom de olika kunskapsom-
rådena anser alkoholkommittén att skolpersonal behöver mer utbildning 
i ledarskap för att bidra till en tydligare och tryggare skolmiljö. 

1 Alkoholkommittén (�00�). Alkoholförebyggande insatser i gymnasieskolan – en sam-
manfattning av intervjuer med experter, en datasökning och en hearing med forskare 
och praktiker.
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Alkoholkommittén sammanfattar i några punkter vilka framgångsfaktorer 
som de identifierat i olika program som riktar sig till åldersgruppen 15-19 
år. Dessa punkter är:
- att arbetet i skolan är en del av kommunens samlade arbete och att stra-
tegier för att begränsa tillgången på alkohol bör bedrivas i kommunen
- att programmen ska omfatta flera olika insatser och baseras på att även 
föräldrarna involveras
- att undervisningen ska vara åldersadekvat
- att undervisningen ska vara interaktiv
- att insatser som syftar till att fånga upp och tidigt stödja elever med 
riskbeteende är en del av det samlade arbetet.� 

Föreliggande rapport kommer, genom en forskningsöversikt skriven av 
FD Alexandra Bogren fokusera på flickors och pojkars drickande. Flickor 
har på senare tid närmat sig pojkarnas nivå av alkoholkonsumtion vilket 
Bogren problematiserar och diskuterar i sin text. Hon tar också upp hur 
vi ser på flickors och pojkars drickande och vilka föreställningar vi har 
kring kön och alkohol. Efter Bogrens översikt presenteras resultatet från 
årets undersökning under områdena: tobak, alkohol, alkohol och trafik, 
narkotika och samvariation. I det sista avsnittet om samvariation kommer 
rapporten belysa vissa samband som framträder mellan tobaks- och alko-
holkonsumtion, fritidssysselsättning och alkoholkonsumtion, skolotrivsel 
och alkoholkonsumtion samt föräldrars inställning och alkoholkonsumtion. 
Avslutningsvis kommer rapportens resultat och forskningsöversikt att sam-
manfattas och diskuteras. I bilagor finns tabeller som redovisar resultat 
från undersökningen samt den information och det enkätformulär som 
ligger till grund för undersökningen.

� Alkoholkommittén (�00�). Alkoholförebyggande insatser i gymnasieskolan – en sam-
manfattning av intervjuer med experter, en datasökning och en hearing med forskare 
och praktiker. Sid 11.
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Metodgenomgång

Urval

Undersökningen genomfördes utifrån kommunernas och landstingets 
önskemål som en totalundersökning i år � på gymnasiet. Vissa kommuner 
ville även nå andra elever i grundskolan och lade då till dessa skolor i sina 
respektive områden. I föreliggande rapport utgår vi endast från under-
sökningsresultatet för gymnasieelever i år �. I elevunderlaget redovisas 
hur många elever som har svarat på enkäten i respektive kommun samt 
bortfall1. Det finns gymnasieskolor i alla kommuner i Jönköpings län 
förutom Aneby och Habo. 

Genomförande

Enkätundersökningen genomfördes under veckorna 4�-47, �00� och 
berörde totalt 4 7�1 elever i år �. Undersökningen var planerad att ge-
nomföras under veckorna 4�-45 men då det nätbaserade enkätsystem som 
användes inte fungerade under några dagar blev det nödvändigt att förlänga 
tiden med två veckor. Under denna period har flera av gymnasieskolorna 
praktik samt att vecka 45 är en höstlovsvecka. Att det är dessa veckor som 
valts för undersökningen beror på tidigare tradition av att genomföra 
undersökningen just denna period. 

Samtliga kommuner har använt en nätbaserad enkät. Varje elev har till-
delats ett lösenord som efter användande blev förbrukat. När eleven hade 
skickat iväg sitt svar kopplades inte heller längre lösenordet till elevens 
enkätsvar, detta för att ge eleven anonymitet. 

Samtliga elever fick läsa igenom informationen� innan de började svara 
på enkäten. Även skolpersonal fick egen information om undersökningen�. 
Informationen handlade om vilka som genomför undersökningen, under-
sökningens syfte, elevens anonymitet samt praktisk information om hur 
eleven ska fylla i enkäten.

Kommunerna ansvarade själva för att genomföra enkätundersökningen 
på skolorna. När enkäterna var ifyllda samlades resultaten i en databas som 
sedan laddades ner för bearbetning. 

1 Se bilaga 1, tabell 1.
� Se bilaga �.
� Se bilaga �.
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Frågeformuläret

Undersökningen innehåller �5 frågor som har utformats utifrån önskemål 
från kommunerna och landstinget i Jönköping4. Enkäten har tre bak-
grundsfrågor (skola, skolår och kön) där några kommuner har haft några 
fler då de även velat veta vilken grundskola som eleven gått på tidigare. 
Frågorna har berört tre huvudområden; tobak, alkohol och narkotika men 
även inkluderat frågor om alkohol i trafiken, skolmiljö och fritidsvanor. 
Frågorna är i stort sett desamma som i undersökningarna �004 och �005 
men några svarsalternativ har reviderats för att det i större utsträckning ska 
vara möjligt att jämföra länet med CAN:s resultat för riket. Frågeformulä-
ret har innehållit några frågor där eleven kan ange mer än ett svarsalternativ 
men de flesta har varit envalsfrågor där endast ett av svarsalternativen ska 
anges. Vissa frågor har varit utformade som sk ”matrisfrågor” där flera 
frågor slås ihop då de har samma svarsalternativ. Genom att använda en 
nätenkät har vi haft möjligheten att styra elevernas svar. De inledande tre 
bakgrundsfrågorna har varit obligatoriska att svara på och det har inte varit 
möjligt att ange mer än ett svar på envalsfrågorna medan flervalsfrågorna 
har tillåtit att flera svarsalternativ markerats av eleven. De elever som svarat 
att de inte använder alkohol och/eller narkotika har inte behövt besvara 
följdfrågor på alkohol- och narkotikakonsumtion utan blivit skickade vi-
dare i formuläret till nästa frågeområde. Att frågorna och svaren är logiskt 
formulerade är avgörande för att svaren ska kunna ge den information 
som efterfrågas. I resultatet har vi märkt att vi har misslyckats med det 
på några punkter. De frågor som utformas som sk matrisfrågor har ett 
högre bortfall än andra vilket kan tyda på att dessa varit svåra att förstå 
eller läsa, se mer under rubriken bortfall. En annan fråga som haft stort 
bortfall samt stor andel orimliga svar är fråga 10 där det efterfrågas hur 
många glas som eleven har druckit av olika sorters alkohol den senaste 
månaden. Fråga �9 om debutålder för tobak, alkohol och narkotika verkar 
också ha varit förvirrande då svaren inte alltid har stämt med övriga frågor 
i ämnet. Anledning till förvirringen kan vara just utformningen av frågan 
eller i vissa fall felaktiga instruktioner från närvarande personal. 

Svarens tillförlitlighet

Att berätta om sina erfarenheter av alkohol eller narkotika kan väcka olust 
hos den svarande. Det är vanligt att vuxna underrapporterar när det gäl-
ler beteenden som inte är socialt önskvärda och/eller kriminella. Om de 
som svarar på enkäten upplever att deras anonymitet är skyddad kan det 
minska viljan att underrapportera. Samhällets attityder till tobak, alko-

4 Se bilaga 4.

1�



hol och droger kan också påverka viljan att medge konsumtion men det 
påverkar sannolikt också den faktiska konsumtionen. Underrapportering 
kan vara ett problem även för ungdomar men risken för överrapportering 
anses vara större. Anledning till överrapportering kan vara det som kallas 
för ”majoritetsmissförståndet”, att ungdomar tror att jämnåriga dricker 
mer än vad de faktiskt gör och att de som ett resultat av detta överdriver 
sin egen konsumtion för att leva upp till det som de tror är normalt5. Det 
finns anledning att tro att majoritetsmissförståndet är mindre utbrett på 
gymnasiet då vi kan jämföra resultaten mellan gymnasiet och grundsko-
lan. Det visar sig att gymnasieeleverna anger en högre debutålder för 
alkohol, tobak och narkotika än grundskoleeleverna. Det kan finnas flera 
anledningar till detta, som att gymnasieeleverna inte minns eller att det 
inte längre är lika viktigt att försöka leva upp till det som tros vara nor-
malt. Att bevara elevens anonymitet, både vid insamling och bearbetning 
av enkätmaterialet, är ett sätt att minska risken för under- och överrap-
portering. Skolpersonal fick inför undersökningen information om hur 
undersökningen ska genomföras. Personalen uppmanades att genomföra 
enkäten under provliknande former, att det är tyst i klassen och att eleverna 
sitter åtskilda. Om nätenkäten genomförs på detta sätt så garanterar den 
eleven stor anonymitet då elevens svar kommer direkt till en datafil istället 
för att på papper lämnas till lärare och annan personal för att sedan matas 
in i en datafil. Det kan ibland vara svårt att uppfylla kravet att eleverna 
ska sitta åtskilda i en datasal där eleverna ofta sitter så nära att de kan läsa 
från varandras skärmar. Detta har vid tidigare undersökningar varit ett 
orosmoment varför vi tillsammans med en skola i Jönköpings kommun 
genomförde undersökningen på papper för att kontrollera tillförlitlighe-
ten hos nätenkäten. Resultatet från pappersenkäten var i stort detsamma 
som det för nätenkäten. Detta tyder på att ungdomarnas svarsbenägen-
het inte har påverkats av formen. Vad vi däremot fortfarande vet 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 en ovilja att bidra med sina drogvanor eller en lust att överdriva 
för att ”förstöra” resultatet. Att upptäcka elever som medvetet besvarar 
enkäten oseriöst minskar vid användande av en nätenkät. Enkäterna har 
granskats genom att se över alla som svarat att de använt narkotika samt 
var 50:e enkätsvar. De enkäter som hade inkonsekventa svar eller var up-
penbart oseriöst besvarade har sorterats bort. Det fanns även elever som 
angett annat skolår än som varit aktuellt för kommunen och dessa har 
också rensats bort. På detta sätt har 41 svar tagits ur undersökningsre-
sultatet. Trots denna granskning kan det inte uteslutas att det finns fler 
oseriösa svar kvar i undersökningen. Det mesta tyder dock på att de är få 

5 Barnombudsmannen (�005) Öppna för gränser, barn och ungas tankar om alkohol, 
tobak och narkotika. Barnombudsmannens årsrapport �005. Stockholm: Barnombuds-
mannen. ( s. 9).
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och därmed inte påverkar det totala resultatet i någon större utsträckning. 
Där det kan påverka resultatet är på de frågeställningar som få elever har 
besvarat, t.ex. frågor om användandet av olika narkotikapreparat. Därför 
har dessa svar särskilt granskats.

Bortfall

De berörda kommunerna med gymnasium har lämnat uppgifter om hur 
många pojkar och flickor som går i skolår �. Utifrån dessa uppgifter har 
det externa bortfallet räknats fram. Externt bortfall är de elever som inte 
har deltagit i undersökningen p.g.a. frånvaro vid undersökningstillfället. 
Det är enligt CAN:s erfarenhet få elever som inte genomför enkäten om 
de är där vid undersökningstillfället. Av de sammanlagt 4 7�1 elever som 
har berörts av enkätundersökningen är det � �71 som har besvarat enkäten. 
Totalt innebär det ett externt bortfall på �0,9 procent i undersökningen 
och mellan kommunerna varierar bortfallet från 15,� till 54,9 procent. 
Genom bortfallsanalyser vet man att de som konsumerar mycket alkohol 
och har erfarenhet av narkotika är överrepresenterade i bortfallet. Om de 
som ingår i bortfallet vid ett senare tillfälle skulle fylla i enkäten, skulle 
detta påverka resultatet med någon procentenhet�. För att det ska vara 
möjligt att dra slutsatser från resultatet bör det externa bortfallet inte vara 
för stort. Vi har dragit gränsen för externt bortfall vid �5 procent då vi 
anser att resultatets tillförlitlighet kan ifrågasättas om bortfallet översti-
ger detta. Detta innebär att det externa bortfallet i undersökningen är så 
stort att dess resultat inte kan anses fullt tillförlitligt. Förutom det externa 
bortfallet som i vissa kommuner är stort har vi också ett internt bortfall på 
enkätfrågorna. Internt bortfall är när eleven väljer att inte svara på samtliga 
frågor i enkäten. Vissa frågor i enkäten utmärker sig med ett högre internt 
bortfall än andra vilket är de s.k. matrisfrågor. En matrisfråga är där du 
svarar på flera frågor i en fråga då de har samma svarsalternativ, se t.ex. 
fråga 7 om föräldrars inställning till att ungdomen använder alkohol, tobak 
eller narkotika. Vilken anledningen är att bortfallet är högre på just dessa 
vet vi inte men en gissning är att frågan kan upplevas svår att läsa.

Bearbetning

Resultatet från nätenkäterna laddades ner från en gemensam databas till 
förberedda databaser i SPSS för varje kommun. Därefter har elever i år � på 
gymnasiet lagts in i en gemensam datafil för alla länets gymnasielever. 

Ju fler steg det finns i bearbetningen av ett material desto större blir 
risken för bearbetningsfel. Genom ett metodiskt arbetssätt och genom 

� CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm.
7 CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm.
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kontroller och felsökningar har vi försökt minska den risken. Enligt CAN 
är bearbetningsfel den feltyp som anses bidra minst till det totala felet.7 

Praktiska uppgifter om rapporten

I bilaga 1 finns de allra flesta av �005 års resultat redovisade i tabellform. I 
de flesta tabellerna redovisas resultaten i procent. Att observera vid läsning 
är antalet deltagare i undersökningen från respektive kommun. Då det är 
stora skillnader i antal elever mellan kommunerna kan procentsiffrorna 
ibland bli missvisande. Exempelvis motsvarar 1 elev i Jönköping 0,0� 
procent medan en elev i Mullsjö motsvarar 4,� procent. Det är alltid vans-
kligt att redovisa små grupper och vi har försökt att ta hänsyn till detta i 
tabellerna genom att anpassa hur resultaten redovisas.  

Metoddiskussion

Av metodgenomgången framkommer att undersökningen har problem 
med ett högt externt bortfall. Att undersöka ungdomar i gymnasieåldern 
är svårare än i grundskolan vilket leder till ett högre externt bortfall. Av 
erfarenheter av andra undersökningar på gymnasiet är det vanligt med ett 
bortfall på upp till �5 procent. Då skolgången är frivillig och eleverna har 
fler individuella val kan det vara svårt att samla alla elever vid ett tillfälle för 
att genomföra enkäten. Detta gör inte problemet med bortfallet mindre 
men kanske mer förståeligt. CAN:s undersökning av elever i år � hade år 
�005 ett bortfall på 19 procent vilket medför att vi inte kan nöja oss med 
det höga bortfallet i undersökningen. Det höga bortfallet gör det tveksamt 
eller omöjligt att dra slutsatser av resultatet.

En anledning till att det blivit ett högt bortfall kan vara att nätenkäten 
inte gick att besvara under fyra dagar. Dessutom hade flera skolor problem 
med lösenorden som inte gick att använda trots att de inte använts tidigare. 
Problem av detta slag skapar irritation och stress hos både personal och elev 
som avsätter tid för att genomföra undersökningen. Det nätenkätsystem 
som använts är SPSS Dimensions vilket är helt kompatibelt med statis-
tikprogrammet SPSS som används för att bearbeta materialet. Tyvärr har 
support och programvara brustit på flera områden. I fortsättningen kom-
mer vi inte använda oss av detta program då de avbrott och problem vi fått 
erfara äventyrar hela undersökningen. Ett inte tillförlitligt system påverkar 
såväl förtroendet från skolorna och eleverna som andra engagerade runt 
undersökningen vilket kan påverka både medverkan som resultat. 

Vi har i årets undersökning även haft problem med internt bortfall. 
De frågor som fått ett internt bortfall är matrisfrågor. Dessa frågor är 
utrymmesbesparande och eleverna slipper läsa samma inledande text och 
svarsalternativ flera gånger. Men då det interna bortfallet ökar markant 
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på dessa visar det att de inte uppfattas så av eleverna. I nätenkäten har 
det varit svårt att layoutmässigt göra matrisfrågan lättläst, frågorna och 
svarsalternativen har hamnat nära varandra. Detta är något som till nästa 
års enkät måste tas i beaktande när vi utformar dessa frågor. 

1�



Flickors och pojkars 
drickande

Alexandra Bogren är nydisputerad lektor vid sociologiska institutionen, 
Stockholms universitet.  I sin avhandling ”Female Licentiousness versus 
Male Escape? Essays on Intoxicating Substance Use, Sexuality and Gender” 
studerar hon hur vi i Sverige ser på och tolkar alkohol- och narkotikabruk 
och berusning, med särskilt fokus på hur bruk och berusning förknippas 
med sexuella handlingar och situationer.

Forskning om alkohol och droger i ett könsperspektiv

Frågor som handlar om kön, könsroller eller genus debatteras flitigt idag, 
på många samhällsplan. Den grundläggande frågan man ställer sig i debat-
ten – oavsett om man använder begreppet kön, könsroll eller genus – är 
ofta vad de skillnader i kvinnors respektive mäns sätt att handla som vi 
kan se i vår vardag beror på. Är det biologiska skillnader – som att kvinnor 
kan bli gravida och föda barn, medan män inte kan det – som i grunden 
är förklaringen till att kvinnor till exempel tar ut en större andel av för-
äldraförsäkringen än vad män gör? Eller är det socialt skapade skillnader 
som påverkar – har kvinnor och män blivit uppfostrade på olika sätt och 
lärt sig olika värderingar? Några forskare menar att vi ser de kroppsliga 
skillnaderna mellan kvinnor och män som något så grundläggande att vi 
inte kan tänka utan dem, och att vi genom att tänka i termer av sådana 
skillnader också förstärker dem (Butler, 1997). Sådana diskussioner har 
förts även inom alkohol- och drogforskningsområdet. En bakgrund som 
översiktligt presenterar hur diskussionen om kön har förts inom alkohol- 
och drogforskningen, kan ge ett bättre grepp om var forskningen befin-
ner sig idag, och om varför genusfrågor är viktiga även i förebyggande 
arbete.

Kritik mot ”traditionell” forskning
På 1970- och 1980-talet började forskare inom alkohol- och drogområdet 
uppmärksamma att det mesta av den samhällsvetenskapliga forskningen 
om alkohol- och drogbruk och missbruk i Skandinavien – och i andra delar 
av världen – i första hand var baserad på studier av män (t.ex. Järvinen, 
198�; Knobblock, 1995; Gefou-Madianou, �00�). Apropå alkoholforsk-
ningen i Norden i början av 1980-talet skriver Järvinen (198�) att: 
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Enligt denna outtalade gentlemannaregel är det fullt legitimt att utifrån 
erfarenheterna i en sektor i samhället – männen – bygga upp förklaringar 
till såväl den manliga som den kvinnliga erfarenhetsvärlden (Järvinen, 
198�: �8).

Problemet med detta, som man såg det, var att forskningen utgick från 
att männens erfarenheter kunde antas gälla också för kvinnorna. Järvinen 
(198�) menade att de forskare som under denna period började studera 
grupper av kvinnor, blev kritiserade för att använda sig av en ”inadekvat” 
undersökningsgrupp medan de som studerade grupper av endast män 
undkom kritik. 

Ett närbesläktat problem som uppmärksammades under denna period 
var att inom den traditionella forskningen inom de etablerade disciplinerna 
hade ’kön’ ofta varit en variabel bland andra, som man använde sig av då 
man gjorde exempelvis större enkätstudier. Kön var, i likhet med ålder, 
bostadsort, utbildning, inkomst, endast en av flera olika demografiska 
faktorer (Järvinen, 198�). I de studier där man betraktade kön som en 
sociodemografisk variabel bland många hade kvinnorna enligt Järvinen 
(198�) blivit tilldelade en plats framförallt i kraft av sitt ökade alkoholbruk. 
Hon menade att denna forskning främst uppehöll sig vid mekaniska jämfö-
relser mellan könen, där man konstaterade att kvinnor i allmänhet dricker 
mindre än män, men sällan gick vidare i sin analys genom att diskutera 
denna skillnad i termer av ojämlikhet (Järvinen, 198�). Den traditionella 
forskningen kritiserades följaktligen för att vara könsblind; den underlät 
att studera kvinnor och fokuserade endast på män, samtidigt som en stor 
del av resultaten från denna forskning utgavs för att vara allmängiltiga 
och könsneutrala, det vill säga gälla för ”alla”. 

Som en följd av denna kritik, som också riktades mot samhällsvetenskap-
lig forskning på helt andra områden, började man tala om och bedriva 
kvinnoforskning. Benämningen kvinnoforskning kom sig av att forskarna 
intresserade sig för just kvinnor och kvinnors situation på en mängd om-
råden (Wahl, 199�). Dess uppgift var att synliggöra och problematisera 
kvinnors villkor, att låta kvinnors levnadsförhållanden och definitioner 
av verkligheten få en plats i forskningen (Eduards, 1995). Emellertid var 
idealet inte endast att ”lägga till” kvinnors erfarenheter för att på så sätt 
få en heltäckande bild, utan också att ifrågasätta och problematisera kön 
i sig, genom att analysera hur kvinnors villkor skapas och varför kvinnors 
situation är sämre än mäns (Eduards, 1995). Inom alkoholforskningen 
publicerades omkring denna period flera studier som fokuserade på kvin-
nor (t.ex. Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1990; Ettorre, 199�; Holmila, 
1991; Järvinen, 1991).
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Kvinnors dryckesmönster

Förändringar av kvinnors dryckesmönster har ansetts hänga samman 
med den samhälleliga utvecklingen mot ökad jämställdhet mellan könen. 
Inom alkoholforskningen har man talat om detta som ”konvergenshypo-
tesen”. Konvergenshypotesen är ett antagande om att ju mer jämställda 
kvinnor och män blir inom samhällets olika sektorer, desto mer kommer 
till exempel deras dryckesmönster att likna varandras. I praktiken innebar 
detta att man tänkte sig att kvinnors dryckesmönster skulle komma att 
se ut som mäns (se Hammer & Vaglum, 1989; Neve m fl., 199�). Bak-
grunden till detta var de förändringar som skedde på arbetsmarknaden 
bland annat i och med välfärdsstatens framväxt, där nya förväntningar på 
och möjligheter för kvinnor växte fram (Bergmark, �00�). Under 1970-
talet började fler kvinnor förvärvsarbeta och det uppstod diskussion om 
männens roll i familjen och hemmet. Om tidigare generationers kvinnor 
”läppjade försiktigt på ett glas sherry, på högtidsdagar, hemma med maken” 
(Bergmark, �00�, s �9) började kvinnor under 1970-talet att ta till sig nya 
alkoholvanor. Bergmark (�00�) beskriver detta som att det idag inte längre 
är ovanligt eller konstigt att se unga kvinnor ute på lokal för att dricka 
öl eller vin med sina väninnor. Trots dessa förändringar är skillnaderna 
mellan kvinnor och män – när det gäller drickande och dryckesmönster 
– fortfarande stora. Bergmark (�00�: �1) påpekar att ”den konvergens 
mellan könen i alkoholvanor som man kunnat visa efter 1970-talet har 
varit ytterst modest”. 

Forskare från olika länder har därför också intresserat sig för varför 
denna skillnad mellan kvinnors och mäns alkoholkonsumtion består, det 
vill säga de vill försöka förklara varför konvergenshypotesen inte tycks 
bli bekräftad. I dessa diskussioner har man konstaterat att biologiska 
skillnader mellan kvinnor och män spelar en roll för hur mycket alkohol 
kroppen klarar av (exempelvis har kvinnor i allmänhet mindre vatten i 
sina kroppar än män). Men eftersom kvinnors och mäns drickande och 
dryckesmönster varierar så mycket olika kulturer och subkulturer emellan 
(Wilsnack m.fl, �000), och även varierar inom ett och samma samhälle 
över tid (Bergmark, �00�; Eriksen, 1991), kan de biologiska skillnaderna 
inte vara en tillräcklig förklaring för de skilda dryckesmönstren. 

Kvinnors dryckesmönster över tid
I en studie som baserades på den första nordiska alkoholenkäten (1979) 
beskrev Margareta Järvinen och Hildigunnur Olafsdottir (198�) nordiska 
kvinnors dryckesmönster med hjälp av tre olika ”typer”: det traditionella 
kvinnliga dryckesmönstret (som kännetecknades av en mycket sparsam 
alkoholkonsumtion), det nya kvinnliga dryckesmönstret (som var en sorts 
kompromiss och som innebar en högre konsumtion av alkohol, framförallt 
vin, men inte så mycket så att det ledde till berusning; jfr ”ett glas vin 
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till maten”) och det maskulina dryckesmönstret (där dryckesnivåerna var 
desamma som för de ”nya kvinnorna” men där öl och sprit var vanligare 
och där även berusning ingick; dessa kvinnor konsumerade alkohol på 
ett mer ”manligt” sätt). I slutet av 1970-talet återfanns en del yngre kvin-
nor, framförallt från Island och Finland, i denna kategori. Även ett fåtal 
svenskor återfanns här. 

1995 genomfördes en ny nordisk studie (Hübner, �001). För att kunna 
möjliggöra jämförelser med studien från 1979 använde man i stort sett 
samma frågeformulär. Det visade sig att 1995 uppgav både kvinnor och 
män en högre alkoholkonsumtion än de kvinnor och män som besva-
rat enkäten 1979. Kvinnornas drickande hade ökat mer än männens, 
men kvinnorna drack ändå mindre än hälften så mycket som männen 
(Bergmark, 1999). Bergmark (�00�) påpekar att de kvinnor som drack 
mest och oftast var berusade både 1979 och 1995 var unga och bodde i 
en storstad, men att den tydliga dominansen av unga storstadsbor som 
återfanns i materialet från 1979 delvis hade luckrats upp 1995. Båda åren 
fanns även grupper av kvinnor som inte drack alls. De flesta av dessa var 
äldre kvinnor på landsbygden. Men år 1995, till skillnad från år 1979, 
fanns det också en grupp unga, storstadsboende kvinnor som inte drack 
alls (Bergmark, �00�). 

Ytterligare en alkoholvanestudie genomfördes �00� (Bergmark, �005). 
Jämförelser med 1979 års studie visar då att kvinnorna har förändrat sitt 
drickande mer än männen. Bergmark (�005) menar att man kan tolka det 
som att kvinnorna har förändrat sina vanor så att de närmar sig männens 
och som att ”kvinnorna klivit över tröskeln till ett drickande som i ökande 
utsträckning har kommit att bli reglerat av en balansräkning mellan posi-
tiva och negativa konsekvenser. Något som tidigare varit mer förbehållet 
män” (s. 41). Vad vet vi då om de ungas dryckesmönster?

Ungdomars konsumtion 
I CAN:s rapport för år �00� påpekas att när det gäller ungdomars alko-
holkonsumtion kan man observera att utvecklingen delvis står i motsats 
till utvecklingen av den totala konsumtionen (CAN, �00�). Andelen 
ungdomar i årskurs 9 som uppger att de inte dricker alkohol har nämligen 
ökat från ca �0 % under 1990-talet till över �0 % år �00� (CAN, �00�). 
Konsumtionen av alkohol bland elever i årskurs 9 har minskat under 
�000-talet. Emellertid påpekar man att trots att detta är fallet, så ligger 
konsumtionen fortfarande på en högre nivå än vad den gjorde under första 
halvan av 1990-talet. Rapporten lyfter också fram att tjejers (i årskurs 9) 
konsumtion successivt har ökat och har fördubblats sedan 1989, vilket har 
lett till att skillnaden mellan tjejers och killars konsumtion ”nu är mindre 
än på länge” (CAN, �00�: 18). En annan svensk studie har också visat 
på tendenser till ökat berusningsdrickande bland unga tjejer (Ramstedt, 
�00�). CAN:s studie av gymnasieungdomar indikerar emellertid att de 
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minskade könsskillnader man funnit bland ungdomar i årskurs 9 inte 
tycks gälla för ungdomar i gymnasiet, där unga män fortfarande dricker 
betydligt mer än unga kvinnor. För vuxna gäller att kvinnors konsumtion 
sedan 1990-talet utgör ca 45 % av männens (CAN, �00�).

I denna typ av rapporter diskuteras sällan orsakerna till att tjejer dricker 
mer, utan man konstaterar att så är fallet. De kvantitativa studierna som 
fokuserar på frekvens och kvantitet medger ett visst utrymme för att 
diskutera dryckesmönster och genusskillnader, som vi såg i Järvinen och 
Olafsdottirs (198�) kategorisering och Bergmarks (�005) tolkning av 
förändrade dryckesmönster för kvinnor. Utifrån Järvinen och Olafsdottirs 
(198�) studie kan vi konstatera att alla kvinnor inte nödvändigtvis är lika 
varandra bara för att de är kvinnor – det vill säga, kvinnors dryckesmöns-
ter bestäms inte av deras biologiska könstillhörighet utan varierar med 
andra faktorer. Sådana kan vara ålder: alkoholkonsumtion är en större del 
av livet för yngre människor, som sedan, om de följer det som betraktas 
som det gängse mönstret för heterosexuell parbildning, slår sig till ro med 
barn och familj och därmed minskar sin alkoholkonsumtion (Bergmark, 
�00�). Generationstillhörighet har också ansetts spela en roll, på så sätt 
att yngre generationer har och kommer att dricka mer än äldre har gjort 
(Bergmark, �00�). 

Bergmarks (�005) tolkning av förändrade dryckesmönster för kvinnor 
pekar också på något annat: att vissa sätt att se på och tolka alkoholkon-
sumtionen är och har varit förbehållna män, medan andra är och har 
varit förbehållna kvinnor. För att kunna tillämpa ett genusperspektiv 
– i kontrast till ett perspektiv där man redovisar könsskillnader – krävs 
diskussion och kunskap om vad som förväntas och krävs av kvinnor och 
män som kvinnor och män i vårt samhälle. Vi lever med en uppsättning 
föreställningar om vad som är en ”riktig” kvinna och en ”riktig” man, och 
sådana föreställningar spelar roll för hur vi ser på och tolkar kvinnors och 
mäns alkoholkonsumtion. Hur vi ser på och tolkar alkoholkonsumtion har 
i sin tur betydelse för individers faktiska konsumtion genom att individer 
dagligen umgås med varandra och på så sätt är delar av ett samhälle. I 
denna interaktion skapas och omskapas idéer och föreställningar om 
kvinnor och män som individen i sin vardag måste förhålla sig till. Om 
det under en viss tidsperiod anses manligt att dricka sig berusad, medan 
det anses okvinnligt att göra detsamma, kan vi förvänta oss att männis-
kor är medvetna om och förhåller sig till detta, det vill säga delvis rättar 
sitt dryckesmönster efter dessa ideal. Den typen av diskussion, där man 
analyserar och problematiserar olika föreställningar om vad som är en 
”riktig” kvinna och en ”riktig” man, har blivit vanligare inom senare års 
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genusvetenskapliga forskning1. Denna forskningsinriktning har också fått 
ett visst genomslag inom alkoholforskningen, i studier där man använder 
sig av begreppen ’femininitet’ och ’maskulinitet’ och talar om genus som 
någonting vi kontinuerligt gör. Snarare än att vi är kvinnor och män 
(på ett biologiskt plan), intresserar man sig i dessa studier för hur vi gör 
femininitet och maskulinitet genom våra handlingar (som kan handla 
om hur vi rör oss, hur vi använder vårt kroppsspråk, hur vi talar och om 
vad, vilka aktiviteter vi ägnar oss åt osv). Leili Laanemets (�00�) har till 
exempel skrivit om hur kvinnor i missbruksbehandling förhåller sig till 
bilden av vad som är en ”riktig” kvinna (hon ska helst inte använda, och 
framförallt inte missbruka, rusmedel, inte bli intresserad av fel män och 
inte ha många sexuella kontakter med män). Samtidigt som de intervjuade 
kvinnorna ser på sig själva som ”inte riktiga kvinnor” (på grund av att de 
inte kunde leva upp till dessa kriterier) visade de också en tendens till att 
inte vilja identifiera sig med bilden av den ”riktiga” kvinnan och att göra 
motstånd mot denna bild på olika sätt (Laanemets, �00�). 

Vilka drycker som konsumeras, hur mycket man dricker och hur ofta 
man berusar sig vet vi en hel del om utifrån den omfattande forskning 
som bygger på kvantitativa analyser av enkätmaterial. Men vad vet vi om 
vad alkoholkonsumtion och berusning innebär för tjejer/kvinnor och poj-
kar/män? Och vilka föreställningar om vad en riktig kvinna och en riktig 
man är finns i sådana tolkningar? 

Uppfattningar om berusning, sex och genus

Margareta Norell och Claes Törnqvist (1995) konstaterar att bland de 
Malmöungdomar de studerat, framstår de unga männens identifiering 
med rus som mer entydig och mindre ambivalent än de unga kvinnor-
nas. Männen ”tror på illusionen att de är skötsamma, framgångsrika och 
oemotståndliga” medan kvinnorna ”förverkligar sina självideal genom 
att behaga männen på så vis att de stödjer deras försök att nå dessa ideal” 

1 Notera att det under senare år också har blivit vanligare att använda just termen 
genusforskning (Eduards, 1995; Wahl, 199�). Eduards (1995) understryker att genus 
är ett akademiskt begrepp och närmast kan beskrivas som ett brett analytiskt perspektiv 
utan några tydliga teoretiska ramar. Det kan inbegripa föreställningar om en maktre-
lation mellan könen, men behöver inte göra det. Att termen genusforskning har blivit 
vanligare på senare år kan dock enligt Eduards (1995) sägas vara ett uttryck för att det 
är maktrelationen mellan kvinnor och män som studeras, snarare än kvinnorna i sig, 
som när det gäller kvinnoforskning. Hon menar också att många forskare uppfattar 
genusperspektivet som mer öppet problematiserande än ett ”feministiskt” perspektiv. 
Termen feministisk forskning är mer kontroversiell eftersom den förknippas med hand-
ling och social förändring och i förlängningen ofta med feminismen som rörelse. Femi-
nistisk forskning kritiseras ofta för att vara för politisk och/eller ideologisk. Denna kritik 
bortser dock enligt Eduards (1995) från att även den rådande könsordningen präglas av 
en uppsättning normer och alltså inte kan betraktas som mer ”neutral”.
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(Norell & Törnqvist, 1995: ���)�. Kvinnorna har emellertid en större 
möjlighet att ”ställa sig utanför och finna en framtid utan ruset” menar 
Norell och Törnqvist (1995: ���). Detta gör de intervjuade kvinnorna 
genom en sorts familjeorientering som tar sig olika uttryck beroende på 
kvinnornas sociala bakgrund. 

För en grupp av unga mediestuderande kvinnor i Mellansverige inne-
bar ett bemästrande av alkoholen – ett sparsamt användande av alkohol 
på ett medvetet, moget och distanserat sätt – en möjlighet att distansera 
sig från vad de ogillade med manligt ”supande” (Lalander, 1998). I en 
annan grupp av ungdomar i samma studie fann Lalander (1998) att 
alkoholkonsumtion framstod som ”en manlig aktivitet där kvinnor, om 
de ska medverka, förväntas följa vissa av män formulerade regler och på 
intet sätt inta en kontrollerande position” (s. 148). Detta i motsats till att 
kvinnor i många sammanhang förväntas vara just kontrollörer av mäns 
alkoholkonsumtion (Järvinen, 1991).

I västvärlden tycks tanken om ett samband mellan alkoholkonsumtion 
och sexuella handlingar vara en naturlig del av många människors vardags-
förståelse (se George & Stoner, �000). Sådana föreställningar är också ofta 
kopplade till uppfattningar om genus, på så sätt att kvinnors alkoholkon-
sumtion kopplas ihop med promiskuitet och sexuell “tillgänglighet” (se tex. 
Jeffner, 1998; Leigh, 1995). Detta används ibland för att varna kvinnor 
för att dricka alkohol (Wilsnack & Wilsnack, 1997), exempelvis genom 
kommentarer om att kvinnor som är berusade är ”lösaktiga”. Kvinnor som 
berusar sig ses i många sammanhang, och av både kvinnor och män, som 
”dubbelt dåliga”. De bryter dels mot den traditionella feminina könsrol-
len – genom att vara fnissiga, osmakliga, högröstade och högljudda, mer 
känslosamma, mer utåtriktade i sitt kroppsspråk (dvs. okvinnliga) – dels 
mot påbudet om att kvinnor ska stå för kontrollen (både självkontroll 
och kontroll av mannens handlingar) inom den sexuella sfären (Bogren, 
�00�a). För att förstå varför kvinnor ses som ”dubbelt dåliga” när de be-
rusar sig behöver vi analysera djupare liggande kulturella föreställningar 
om kvinnor och män, där kvinnor genom sin kropp och sin sexualitet 
anses stå närmare naturen än män (kvinnor föder till exempel och ammar 
barn samtidigt som kvinnors kroppsliga processer såsom menstruation 
och graviditet ses som mer naturstyrda än mäns). 

Givet dessa föreställningar kan man ifrågasätta bilden av Sverige idag 
som ett jämställt samhälle, där kvinnor och män ses som ”lika” och har 
lika möjligheter. Det tycks fortfarande vara så att kvinnor, i en hel del sam-
manhang och särskilt när det gäller alkoholkonsumtion och berusning, 
förväntas ta på sig en traditionell roll som antas avspegla deras biologiskt 

� Skötsamhet är det ideal som arbetarklassungdomarna eftersträvar, medan framgång ef-
tersträvas av de unga studerande och oemotståndlighet av det så kallade ”svarta folket”, 
en avantgardegrupp.
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grundade könsidentitet. Det anses naturligt att kvinnor är mer intresserade 
av barn och familj, och att de därmed i första hand ska tänka på dessa. En 
kvinna som dricker alkohol, och särskilt en kvinna som berusar sig, har 
stigit ut ur den traditionella kvinnorollen och gjort sig till ”lovligt byte”: 
hon fördöms både för att hon dricker ett glas och för att hon, genom detta, 
anses bli mer sexuellt tillgänglig. Hon bör istället ägna sig åt att försöka 
kontrollera mannens alkoholkonsumtion och hans sexualitet. Utifrån en 
sådan traditionell syn på kvinnors och mäns könsidentitet – där kvinnan 
är närmare naturen genom sin kropp och sexualitet – framstår det som att 
kvinnor vare sig vill eller behöver fly från vardagen genom att dricka ett 
glas vin eller berusa sig. Detta framställs istället som ett behov som män 
har, och som vi inte kan göra något åt. Men vet vi egentligen så mycket 
om hur kvinnor ser på och tolkar sin egen alkoholkonsumtion och berus-
ning? Eftersom kvinnors drickande ofta diskuteras, både inom forskning 
och i massmedia, är det något förvånande att det faktiskt finns mycket 
få kvalitativa studier som utanför behandlings- och missbrukskontexter 
har fokuserat på kvinnors bilder av sin egen alkoholkonsumtion och be-
rusning� i Sverige på senare år (se dock Bjerén, 1987, om Värmland på 
1980-talet; Lalander, 1998 och Norell & Törnqvist, 1995). Studier som 
explicit fokuserar på kvinnors bilder av alkoholkonsumtion och berusning 
och i förhållande till skapandet av genus idag och över tid, saknas. Utifrån 
de ovan diskuterade föreställningarna, hur skulle man kunna tänka sig att 
tjejer och kvinnor ser på alkoholkonsumtion och berusning? En möjlig-
het är att alkoholkonsumtion kan tolkas som en sorts motståndsstrategi. 
Eftersom det i Sverige fortfarande tenderar att finnas kvar föreställningar 
om att kvinnors sexualitet är så annorlunda mäns, får de kvinnor som inte 
passar in i dessa stereotyper ett behov av att förhålla sig till sådana före-
ställningar. Om kvinnor till exempel anses vara ”sexuellt återhållsamma till 
sin natur”, betyder det att de kvinnor som inte är eller vill vara ”sexuellt 
återhållsamma” kan använda berusningen som en ursäkt för att ”förklara” 
ett one-night-stand. 

Som vi har sett kan frågan om huruvida tjejer dricker ”som killar” eller 
inte diskuteras på flera olika nivåer. Vi kan analysera vilka drycker som 
konsumeras, hur mycket man dricker och hur ofta man berusar sig, det 
vill säga frågor som rör frekvens och kvantitet i första hand. Men först då 
vi också har mer djupgående kunskap om hur tjejer (och killar) förstår 
och tolkar sin alkoholkonsumtion kan vi med större säkerhet diskutera 
frågan om huruvida tjejer nu ”dricker som killar” eller inte. I preventivt 
arbete är sådan kunskap också viktig, eftersom det inte bara handlar om 
de mängder som konsumeras utan också vilken betydelse konsumtionen 
har för tjejer och killar. Vi kan tänka oss att utgångspunkten för att arbeta 

� Emellertid finns flera studier av missbrukande flickor/kvinnor, se Andersson, B. (1998, 
�000), Andersson, C. (199�), Laanemets (�00�), Lander (�00�) och Trulsson (�00�).
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förebyggande kan behöva se olika ut beroende på om man arbetar med 
en grupp tjejer som ser alkoholkonsumtion och berusning som en flykt 
undan problem i vardagen eller om man arbetar med en grupp som ser 
alkoholkonsumtion och berusning som ett medel för att kunna agera mer 
sexuellt fritt utan att bli fördömda av det omgivande samhället. I det ena 
fallet blir det kanske nödvändigt att rikta in sig på problemen i vardagen, 
medan diskussionen i det andra snarare skulle fokusera på upplevelsen av 
den egna sexualiteten och på vilka villkor den kan uttryckas. I en diskussion 
om sexualitet är det viktigt att försöka undvika att reproducera traditionella 
bilder av tjejers och killars sexualitet, genom att ”bara” varna tjejer för vad 
som kan hända om de blir berusade och genom att ”bara” förmana killar 
att de inte bör utnyttja berusade tjejer. Sociologen Gisela Helmius (1990) 
talar om att tjejer i större utsträckning än killar får lära sig att tolka vissa 
kroppsliga känslor och förnimmelser som kärlekskänslor, medan killar 
på motsatt vis i större utsträckning får lära sig att tolka vissa kroppsliga 
känslor och förnimmelser som sexuella. Genom att varna och förmana 
på ovanstående sätt förstärks sådana ”inriktningar”. Istället behövs en 
nyanserad diskussion om sexualitet, som är öppen för att tjejers sexualitet 
inte nödvändigtvis är inriktad på fasta relationer (och i framtiden barn och 
familj) och för att killars sexualitet inte nödvändigtvis är inriktad på att ha 
så många relationer som möjligt på kort tid och gärna samtidigt. 

Utöver utökade kvalitativa studier, som intervjuer, på området, finns det 
också en möjlighet att i mindre utsträckning få in frågor om tjejers och 
killars förståelse av alkoholkonsumtion och berusning samt om hur de 
förhåller sig till traditionella föreställningar om kvinnors och mäns alko-
holkonsumtion och berusning i vanliga enkäter. Om man bygger på den 
kvalitativa forskning som finns på området kan man ställa flervalsfrågor av 
typen: vad innebär det att dricka alkohol för dig? Möjliga svarsalternativ 
skulle kunna vara: att bli mer social/mindre blyg, att fly från problem, att 
ta en time-out/paus från vardagen, att uppleva spänning eller ett äventyr, 
att jag är en del av min kompisgrupp (se Bogren, �00�b), att känna mig 
mer sexuellt attraktiv, att kunna agera mer fritt sexuellt, osv. Svar på den 
typen av frågor kan sedan analyseras separat för tjejer och killar och ge ett 
mer detaljerat underlag för preventivt arbete. 
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Resultat 

Länets resultat sammanfattas med utgångspunkt i de tabeller som bilagts 
till rapporten. I de tabellerna presenteras 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. De kommuner som redovisas är de som 
har ett eller flera gymnasium i kommunen vilket medför att två av länets 
kommuner inte är med i redovisningen då de saknar gymnasium. Dessa 
kommuner är Aneby och Habo. Läsaren bör också observeras på att elev-
antalet skiljer sig stort mellan kommunerna där Mullsjö gymnasium har �8 
elever i år � medan Jönköpings gymnasium har sammanlagt � 04� elever 
fördelat på sju gymnasier. Jämförelser görs med resultaten från CAN:s 
undersökning av drogvanorna i år � på gymnasiet. Vissa frågor och svar 
i länsundersökningen överensstämmer med CAN:s undersökning. Det 
kommer också att göras jämförelser med resultat från skolår 9 i tidigare 
undersökningar för Jönköpings län.

Tobak

Enligt CAN har flickorna varit i majoritet bland rökarna ända sedan de 
startade sina undersökningar 1971, medan pojkarna i större utsträckning 
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 4� procent av pojkarna och 44 procent av flickorna i år � på 
gymnasiet som rökte och/eller snusade1.

Årets länsundersökning avspeglar i stort bilden av resten av landet. 
Flickorna är i majoritet bland rökarna i 9 av de 11 kommunerna medan 
pojkarna utgör den största andelen snusare i samtliga kommuner. 

Det är drygt 1� procent av pojkarna och nära 17 procent av flickorna i 
år � som röker�. Det är betydligt lägre än i resten av landet, där �1 procent 
av pojkarna och 41 procent av flickorna svarat att de röker�. Länsresultaten 

1 CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s ��5)
� Se bilaga 1, tabell �.
� CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s ���)
4 Se bilaga 1, tabell �.
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för snusning ligger betydligt närmare riksgenomsnittet, drygt �8 procent 
av pojkarna och � procent av flickorna har svarat att de snusar4. I CAN:s 
undersökning utgör snusarna �0 respektive 11 procent av pojkarna och 
flickorna i år �5. 

I jämförelse med resultatet på länsnivå för år 9 från �005� är det en 
större andel tobakskonsumenter i år � på gymnasiet. Det är framförallt 
andelen pojkar som röker eller snusar som har ökat. Andelen pojkar i år 
� som svarat att de röker har ökat med nästan � procentenheter jämfört 
med år 9, �005 och andelen som svarat att de snusar har ökat med 10 
procentenheter. För flickor är andelen rökare i stort sett oförändrad medan 
andelen snusare har ökat med nästan � procent. I jämförelse med år 9 i 
länet �0047, vilket är de elever som idag går i år � på gymnasiet, är det 
även här något fler rökare och snusare på gymnasiet. 

Diagram 1. Total tobakskonsumtion, gymnasiet år 2. Andelen rökare/snusare 
i procent av besvarade enkäter, uppdelade på kön i länets kommuner och Jön-
köpings län.

I diagrammet ovan ger pojkarnas snuskonsumtion utslag i resultaten för 
total tobakskonsumtion vilket gör att pojkarnas tobakskonsumtion är 
större än flickornas i 10 av de 11 kommunerna. Det är stora skillnader 
mellan kommunerna och i fördelningen mellan pojkar och flickor. Gno-
sjö där andelen tobakskonsumenter är lägst är enda kommunen där fler 
flickor än pojkar använder tobak. I Gislaved, Gnosjö och Jönköping är 
andelen tobakskonsumenter lägre än länsgenomsnittet bland både pojkar 
och flickor. 

Om man istället tittar till de ungdomar som kan räknas som regelbundna 
rökare och snusare blir bilden delvis en annan8. Jämför man dessa resultat 
5 CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s ��4)
� Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s 5�).
7 Enell, Sofia (�005) Ungdomars drogvanor 2004, en enkätundersökning av skolelevers drog-
vanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. (s 54)
8 De ungdomar som svarat att de antingen röker eller snusar varje eller nästan varje dag, 
se tabell �.
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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 Mullsjö som har störst andel tobakskonsumenter i länet men 
där få pojkar använder tobak regelbundet. Skillnaden mellan länets och 
övriga landets resultat krymper på några områden om man tittar till de 
regelbundna tobakskonsumenterna. Det är närmare 7 procent av pojkarna 
och drygt 11 procent av flickorna i år � som röker varje eller nästan varje 
dag, i resten av landet är det 9 procent av pojkarna och 19 procent av 
flickorna.  Nästan 10 procent av pojkarna snusar regelbundet, liksom drygt 
4 procent av flickorna. I CAN:s rapport var det �� procent av pojkarna 
och 5 procent av flickorna i år � som gjorde det �0059. Det är en intressant 
skillnad i jämförelse med övriga landet där andelen pojkar som snusar är 
nästa lika stor i länet som i landet medan andelen regelbundna snusare är 
betydligt mindre i länet än i övriga landet. 

I jämförelse med år 9 �005 har andelen regelbundna rökare ökat med 
två procentenheter för pojkarna och tre procentenheter för flickorna10, för 
regelbunden snusning är det drygt tre procentenheter färre pojkar men tre 
procentenheter fler flickor i år �. Jämförelsen med år 9 �004 ser liknande 
ut som den med år 9 �00511. 

Den ålder som de flesta anger som debutår för rökning är 1�-15 år1� 
vilket skiljer sig från vad niorna �005 uppgav som debutår för rökning. 
De flesta svarade i år 9 att de rökt första gången när de var 10-1� år1�. De 
flesta av snusarna på gymnasiet var 14-1� år första gången de snusade14 
vilket också är något år mer än vad niorna uppgav �00515a. Årets enkät 
efterfrågade inte om föräldrarna visste om ungdomarnas tobakskonsum-
tion men däremot föräldrarnas inställning till att ungdomarna rökte el-
ler snusade. Drygt 40 procent av ungdomarna svarar att deras föräldrar 
förbjuder dem att röka medan motsvarande siffra är drygt �0 procent när 
det gäller snusning15b. Nästan fem procent av ungdomarna anger att deras 
föräldrar tycker att det är okej att de röker och nästan 10 procent att de 

9 CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s ���-��4)
10 Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s 5�)
11 Enell, Sofia (�005) Ungdomars drogvanor 2004, en enkätundersökning av skolelevers 
drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. (s 55)
1� Se bilaga 1, tabell �1.
1� Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s 71)
14 Se bilaga 1, tabell ��.
15a Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s ��)
15b Se bilaga 1, tabell 14 och 15.
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snusar. Det är inga större skillnader mellan könen vad gäller rökning men 
däremot är det betydligt fler pojkar som svarat att deras föräldrar tycker 
att det är okej att de snusar. 

Alkohol

I undersökningar om alkoholkonsumtion är det första problemet att 
bestämma sig för vilka som räknas som alkoholkonsumenter. När en 
länsomfattande drogvaneundersökning skulle genomföras �004 bestämde 
man sig för en vid definition, alla de som under året druckit minst 1 glas öl 
eller 2 cl vin eller 2 cl blanddryck eller 2 cl sprit räknas som alkoholkonsu-
menter. Enligt CAN skall man ha druckit samma mängd men under en 
större tidsrymd, under året eller mer sällan. För detta år har definitionen 
ändrats något till alla som någon gång de senaste tolv månaderna har druckit 
alkohol. Anledningen till detta är att CAN har ändrat sin definition från 
�00�. Då resultat från den undersökningen ännu inte har publicerats blir 
jämförelsen med CAN lite vacklande. Andelen alkoholkonsumenter är 
betydligt större i CAN:s undersökning av den anledningen. CAN genom-
för sina undersökningar under vårterminen vilket kan bidra till att antalet 
alkoholkonsumenter är fler i deras undersökningar.

På gymnasiet i år � uppger nära 7� procent av pojkarna och drygt 7� 
procent av flickorna i Jönköpings län att de har druckit alkohol det senaste 
året1�. I jämförelse med �005 års undersökning var nära 5� procent av 
pojkarna och drygt 5� procent av flickorna i år 9 i länet alkoholkonsu-
menter17. Detta betyder att andelen alkoholkonsumenter ökar betydligt 
mer än andelen tobakskonsumenter. Även när vi ser till skolår 9 år �004 
är det en tydlig ökning där ungefär 50 procent av ungdomarna ansåg sig 
vara alkoholkonsumenter18. CAN konstaterar i sin rapport att 85 procent 
av pojkarna och 8� procent av flickorna i år � är alkoholkonsumenter19. 

1� Se bilaga 1, tabell �.
17 Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s 57)
18 Enell, Sofia (�005) Ungdomars drogvanor 2004, en enkätundersökning av skolelevers 
drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. (s 5�)
19 CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s �5�)
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I flertalet kommuner är mellan 70 och 80 procent av gymnasieeleverna i 
år � alkoholkonsumenter, och ofta är skillnaden mellan pojkar och flickor 
liten. Däremot i Värnamo, Vaggeryd, Nässjö och Mullsjö är skillnaderna 
mellan könen större. Gnosjö utmärker sig med att ha en lägre andel alko-
holkonsumenter både bland pojkar och bland flickor än övriga kommuner. 
Det är Gnosjö och Jönköping som för både pojkar och flickor ligger under 
genomsnittet i länet. 

De som deltog i enkäten tillfrågades även om när de drack alkohol för 
första gången, drygt �1 procent av eleverna i år � svarade att de var 15 år 
när de drack alkohol för första gången�0. Resultatet från undersökningen 
�005 visar att den vanligaste debutåldern för alkohol var 14 år för elever 
i år 9�1. Nytt för årets undersökning var att det också efterfrågades vid 
vilken ålder som man för första gången blev berusad. Här har störst andel 
elever svarat att de var 15 år första gången de var berusade vilket är samma 
ålder som är vanligast för alkoholdebuten��. Det är nästan �9 procent av 
ungdomarna som svarat att de aldrig varit berusade. CAN som också frågar 
eleverna om vid vilken ålder de för första gången blev berusade har även 
de 15 år som vanligast angiven ålder��. 

Definitionen av alkoholkonsumenter är mycket vid då även de som bara 
har smakat alkohol räknas som alkoholkonsumenter. Trots detta är det 
vanligast att elever i år � dricker alkohol en till två gånger i månaden�4. 

Det finns ingenting som säger att den kommun som har minst andel 
alkoholkonsumenter även har minst andel regelbundna alkoholkonsu-
menter.

Diagram �. Andel alkoholkonsumenter på gymnasiet i år 2, i procent av be-
svarade enkäter

�0 Se bilaga 1, tabell 18.
�1 Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s 70)
�� Se bilaga 1, tabell 17 och 18.
�� CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s ��1)
�4 Se bilaga 1, tabell 19 och �0.
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Bland länets ungdomar i år � på gymnasiet dricker nästan hälften alkohol 
regelbundet, dvs. en till två gånger i månaden eller oftare. Mellan flickor 
och pojkar är det inga större skillnader i resultatet för hela länet. Det finns 
variationer i länet mellan kommunerna där Gnosjö kommun utmärker sig 
genom att ha en lägre andel regelbundna alkoholkonsumenter. I Gislaved 
och Vaggeryd är det mer än hälften av både pojkar och flickor som dricker 
alkohol regelbundet. Det är i de flesta kommuner fler pojkar som dricker 
alkohol regelbundet där Mullsjös pojkar utmärker sig mest, endast Gislaved 
och Tranås har fler flickor som dricker alkohol regelbundet.

I jämförelse med skolår 9 vid undersökningen �005 har andelen regel-
bundna alkoholkonsumenter ökat stort. Länsgenomsnittet regelbundna 
alkoholkonsumenter var då drygt �0 för pojkar och nästan �4 för flickor 
�5 och resultatet för år 9 �004 var ytterligare något lägre för år 9��. De 
elever som i denna rapport läser i år � på gymnasiet är de som gick i år 9 
�004 vilket innebär att andelen regelbundna alkoholkonsumenter från år 
9 �004 till år � �00� har dubblerats. 

Starköl är den vanligaste förekommande drycken för pojkar medan stark-
cider är vanligast för flickor�7. Som näst vanligast att dricka är det för både 
pojkar och flickor sprit, vilket drygt hälften av ungdomarna anger att de 
dricker. Detta resultat överrensstämmer med resultaten från både �005 och 

Diagram �. Andelen regelbundna alkoholkonsumenter på gymnasiet i år 2, i 
procent av besvarade enkäter

�5 Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s �5)
�� Enell, Sofia (�005) Ungdomars drogvanor 2004, en enkätundersökning av skol-
elevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. (s 
57)
�7 Se bilaga 1, tabell 11.
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�8 Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s ��)
Enell, Sofia (�005) Ungdomars drogvanor 2004, en enkätundersökning av skolelevers drog-
vanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. (s ��)
�9 CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s �5�)
�0 Se bilaga 1, tabell 1�.
�1 Se bilaga 1, tabell 7-10.

�004 där dessa drycker var de dominerande i år 9�8. Resultaten stämmer 
också med vad ungdomar på gymnasiet i övriga landet dricker, den enda 
skillnaden är att sprit är något vanligare än starköl för pojkar�9. 

De sätt som elever i år � på gymnasiet anger för att få tag på alkohol 
är framförallt genom kompisar eller kompisars syskon�0. Därefter är det 
genom andra vuxna som de skaffar sig alkohol. Det är drygt 17 procent av 
ungdomarna som får smaka på alkohol hemma och nästan lika stor andel 
får alkohol av sina föräldrar. Det är drygt 10 procent av eleverna som kö-
per alkohol i lägenhet eller långtradare, detta rör sig troligtvis om illegalt 
importerad alkohol, så kallad smuggelsprit. �4 procent av ungdomarna 
uppger att de dricker smugglad sprit.

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 få som dricker hembränd sprit 
(7 procent) men drygt 15 procent som anser att det är lätt att få tag på 
hembränd sprit�1. Vad gäller smugglad alkohol så anser �4 procent av 
eleverna att det är lätt att få tag på.

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 på gymnasiet i år 2 som någon gång under 
året intensivkonsumerat alkohol i procent av besvarade enkäter 

Drygt 5� procent av pojkarna och 41 procent av flickorna bland länets 
gymnasieelever i år � intensivkonsumerar alkohol någon gång om året el-
ler oftare. Det är betydligt fler pojkar som intensivkonsumerar än flickor 
i alla kommuner utom i Tranås och Vaggeryd. I både Mullsjö och Nässjö 
är det drygt �4 procent av pojkarna som intensivkonsumerar. Gnosjö har 
även här en mindre andel intensivkonsumenter i jämförelse med övriga 
länet men pojkarnas konsumtion är högre vilket avviker från övriga resultat 
för år � i Gnosjö. 

Undersökningen från �004 fann att nästan �� procent av pojkarna och 
�� procent av flickorna i år 9 i länet hade intensivkonsumerat alkohol��, 
motsvarande resultat år �005 var �9,� procent av pojkarna och �7,� pro-
cent av flickorna��. I CAN:s undersökning är det �8 procent av pojkarna 
och �� procent av flickorna i år � som intensivkonsumerar alkohol någon 
gång om året eller oftare�4. Andelen intensivkonsumenter bland länets 
gymnasieelever är alltså betydligt högre än vad den var i skolår 9 �004 
och �005, men 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 nära �0,9 procent av ungdomarna i år � som svarat att de dricker de 
mängder som motsvarar intensivkonsumtion någon gång eller ett par 
gånger i månaden eller oftare, vilket är mindre än i CAN:s undersökning 
där närmare 50 procent har svarat att de intensivkonsumerar så ofta�5. 

Bland tonåringar dricker man ofta för att uppnå berusning, vad berusning 
innebär är subjektivt och inte nödvändigtvis beroende av mängden alkohol 

�� Enell, Sofia (�005) Ungdomars drogvanor 2004, en enkätundersökning av skolelevers 
drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. (s 59 )
�� Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s 58-59)
�4 CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s ��1)
�5 CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s ��1)
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man 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. 

Diagram 5. Andelen ungdomar på gymnasiet i år 2 som upplever berusning 
någon gång i månaden eller oftare, i procent av besvarade enkäter. 

Drygt 40 procent av pojkarna och �5 procent av flickorna i länet dricker 
sig berusade någon gång i månaden eller oftare. Gnosjö är även i detta 
diagram den kommun med lägst andel elever som berusningsdricker medan 
Nässjö och pojkarna i Värnamo har högst andel. I Tranås och Vaggeryd 
är det en större andel flickor än pojkar som dricker sig berusade vilket är 
motsatt i övriga kommuner. CAN:s resultat från �005 stämmer inte med 
svarsalternativen vilket däremot resultatet från deras undersökning �004 
gör och där är det 5� procent av pojkarna och 45 procent av flickorna 
som dricker sig berusade någon gång i månaden eller oftare��. I jämförelse 
med undersökningen för Jönköpings län �005 var det drygt 14 procent av 
pojkarna och 1� procent av flickorna i år 9 i länet som kände sig berusade 
någon gång i månaden eller oftare�7. 

�� CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s ��0)
�7 Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s 59-�0)
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Diagram �. Andel föräldrar på gymnasiet i år 2 som förbjuder sina barn att 
dricka alkohol i jämförelse med andel föräldrar i år 9 2005. 

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 i jämförelse med resultaten 
för år 9 från �005, samtidigt ökar andelen alkoholkonsumenter.

Det varierar både mellan och inom kommunerna vilken inställning 
ungdomarna upplever att föräldrarna har till drickande. I Gnosjö är det 
störst andel elever som uppger att deras föräldrar förbjuder dem att dricka. 
Det är även i Gnosjö som andelen alkoholkonsumenter, regelbundna alko-
holkonsumenter, intensivkonsumenter och berusningsdrickande är lägst 
i länet. Mullsjö är den kommun som har den högsta andelen ungdomar, 
mer än hälften, som anger att deras föräldrar tycker att det är okej att de 
dricker alkohol�8. 

I jämförelse med resultatet av vilken inställning eleverna har svarat att 
deras föräldrar har till rökning och snusning är det fler elever som svarat 
att deras föräldrar förbjuder dem att röka eller snusa�9.

Alkohol och trafik

I länsrapporten för �005 svarade drygt 10 procent av länets elever i år 9 
att de själva kört ett motorfordon berusade40. I årets undersökning för år 
� på gymnasiet är det 17,� procent som själva kört berusade41. Det finns 
skillnader mellan könen på länsnivå där pojkar oftare än flickor själva kör 
berusade. I vissa kommuner är dessa skillnader slående, i Sävsjö är det 
�4 procent av pojkarna som kört berusade medan � procent av flickorna 
gjort detsamma. Andelen som har åkt med en förare som de vet eller 
misstänker var berusad är �7,� procent för år �. Även här är det tydliga 
könsskillnader där det är vanligare att flickor åker med någon som de vet 

�8 Se bilaga 1, tabell 15.
�9 40 procent förbjuder eleverna att röka och �0 procent att snusa, se s. 15.
40 Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s �9)
41 Se bilaga 1, tabell 17.
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eller misstänker är berusad. I vissa kommuner är skillnaderna större, som 
i Vaggeryd, där fler än hälften av flickorna har åkt med en berusad förare 
medan motsvarande siffror för pojkarna är närmare en femtedel. 

Narkotika

För att ta reda på i vilken utsträckning länets ungdomar har varit i kontakt 
med narkotika, har vi dels frågat om ungdomarna någonsin haft lust att 
använda narkotika, om de vet någon som kan förse dem med narkotika 
och om de någon gång har använt narkotika. Det är i de allra flesta kom-
muner 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 besvarat frågeställningar om narkotika. Speciellt 
osäkra blir resultaten när de delas upp i undergrupper t.ex. kön. Undanta-
get är möjligen Jönköping där elevunderlaget är mycket större än i länets 
övriga kommuner. Av den anledningen presenteras inga procentsatser för 
användningen av de olika sorterna narkotika, utan endast det totala antalet 
personer som har svarat att de använt preparaten i varje kommun4�. Lägg 
märke till att samma person ofta har svarat att de använt flera olika sor-
ters narkotika. I tabellbilagan redovisas även bruket av anabola steroider, 
läkemedel i berusningssyfte och sniffning.

Frågan om man vet någon som skulle kunna sälja eller ge narkotika visar 
på den uppskattade tillgängligheten till narkotika i ungdomarnas miljö. Det 
är 15,� procent av pojkarna och 1�,1 procent av flickorna i länet som är 
säkra på att de vet någon som skulle kunna erbjuda dem narkotika4�. Den 
upplevda tillgängligheten på narkotika varierar mellan kommunerna och 
är som lägst i Gnosjö och Vetlanda. I jämförelse med �005 års undersök-
ning svarade 8 procent av pojkarna och drygt � procent av flickorna att 
de säkert visste någon som skulle kunna erbjuda dem narkotika44. 

I år � på gymnasiet svarar drygt 9,� procent av pojkarna och 9,� pro-
cent av flickorna att de har haft lust att använda narkotika. Det är mer 
än i övriga landet där 7 respektive 8 procent har svarat ja på frågan, men 
CAN frågar efter lust att använda narkotika endast hos dem som svarat 
att de aldrig använt narkotika vilket kan påverka resultatet45. Kontrollerar 
vi detta i resultaten för vår undersökning märker vi att lusten att pröva 
narkotika blir lägre i Jönköpings län i jämförelse med övriga landet (4,� 
procent av pojkarna och 4,� procent av flickorna). Till skillnad från många 

4� Se bilaga 1, tabell �5.
4� Det fanns ytterligare ett svarsalternativ, förutom nej, på denna fråga nämligen ”Ja, det 
tror jag” vilket nära ��,�  procent av gymnasieeleverna i år � i länet svarat. 
44 Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s 7�)
45 CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s. �71)
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andra jämförelser med resultat från år 9 är det ingen större skillnad i lusten 
att använda narkotika i år �, �00� som i år 9, �005. Det var 7 procent 
av pojkarna och 9 procent av flickorna i år 9 som �005 någon gång hade 
haft lust att använda narkotika4�. Lusten att någon gång använda narkotika 
omsätts i de flesta fall inte i praktiken, det är drygt 8 procent av pojkarna 
och 7 procent av flickorna som någon gång har använt narkotika. Mot-
svarande siffror för hela landet är 17 procent av pojkarna och 1� procent 
av flickorna47. För år 9, �005 var det drygt � procent av ungdomarna som 
hade svarat att de någon gång använt narkotika48.

Sniffning är inte så vanligt bland länets elever i år �; �,� procent av poj-
karna och 1,9 procent av flickorna. Det är enligt undersökningen från �005 
vanligare att sniffa i år 9 än i år �; 5 procent av pojkarna och � procent 
av flickorna i skolår 9 har svarat att de någon gång har sniffat. Använd-
ning av anabola steroider är ovanligt; 1,4 procent av pojkarna och nästan 
obefintligt bland flickor. Även på denna fråga var det en högre andel i år 
9; � procent av pojkarna i skolår 9 svarade att de någon gång har använt 
anabola steroider. I enkäten efterfrågades också om eleverna någon gång 
använt läkemedel i berusningssyfte. Det är nästan 4 procent av pojkarna 
och 5 procent av flickorna som svarat så. I undersökningen �005 var det 
knappt � procent av flickorna och nära 4 procent av pojkarna i skolår 9 
som någon gång använt läkemedel i syfte att berusa sig.

Samvariation

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

I �004 års rapport pekar Kerstin Svensson, i sin forskningsöversikt av 
drogprevention, ut 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 kon-
flikter, missbruk, att föräldrarna bjuder sina barn på alkohol och har en 
tillåtande attityd till rökning, alkohol etcetera49 . Av dessa faktorer har vi 
valt att studera sambandet mellan skolk, trivsel och föräldrars attityder till 

4� Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s 7�)
47 CAN (�005). Skolelevers drogvanor �004. Rapport nr 84, Stockholm. (s. ��7)
48 Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s 41)
49 Enell, Sofia (�005) Ungdomars drogvanor 2004, en enkätundersökning av skolelevers 
drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. (s. �0)
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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, 8�5 ungdomar, och regelbundna 
alkoholkonsumenter, 1 5�4 ungdomar, vilka utgörs av dem som svarat 
att de dricker alkohol en till två gånger i månaden eller en till två gånger 
i veckan. De som svarat att de dricker alkohol några gånger om året är 
inte med i denna statistik. Observera att storleken på de olika grupperna 
varierar vilket påverkar procentsatserna som beräknas på gruppens storlek. 
Det som kan ses i tabellerna är tendenser till samband mellan de variabler 
vi valt att studera, vi kan emellertid inte utesluta att det även är andra 
faktorer som ligger utanför denna analys som påverkar de resultaten. 

Tabellen nedan visar alkoholkonsumtionen hos regelbundna tobakskon-
sumenter, dvs. rökare och snusare jämfört med de ungdomar som inte 
använder tobak. De regelbundna tobakskonsumenterna är relativt små i 
länet men inom gruppen är de allra flesta regelbundna alkoholkonsumenter. 
De som inte använder tobak är regelbundna alkoholkonsumenter i unge-
fär samma utsträckning som övriga elever i länet, se diagram �. Tabellen 
nedan visar att tobaksbruk och alkoholkonsumtion är vanor som ofta 
samexisterar bland grundskoleungdomarna i länet.

Tabell 1. Samvarians mellan tobaks- och alkoholkonsumtion

I likhet med tidigare års undersökningar undersöktes samvariationen mellan 
valet av fritidssysselsättning och alkoholvanor. Frågan om fritidsaktiviteter 
har ändrats från tidigare undersökningar och utökats i antal svarsalternativ. 
Eleverna har fått ange hur ofta de besöker olika fritidsalternativ. I tabellen 
nedan är regelbundet de som angett fritidsalternativet en eller två gånger 
i veckan och ofta de som angett fritidsalternativet tre eller fler gånger i 
veckan. Eleverna har kunnat ange mer än en fritidsaktivitet, vilket gör att 
antalet svar inte överrensstämmer med antalet elever. I tabell � redovisas 
sambandet mellan fritidsaktiviteter och alkoholkonsumtion. Tabellen visar 
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alltså hur många procent av eleverna inom respektive fritidsverksamhet 
som inte dricker alls eller som är regelbundna alkoholkonsumenter.

Tabell �. Samvarians mellan fritidssysselsättning och alkoholkonsumtion

Gemensamt för nästan alla fritidssysselsättningar i tabellen ovan är att en 
majoritet av ungdomarna är regelbundna alkoholkonsumenter, utom de 
som ofta går till annan fritidsverksamhet. De regelbundna alkoholkonsu-
menterna är fler bland de ungdomar som ofta är på stan med kompisar eller 
ofta hemma hos kompisar. Lägst andel regelbundna alkoholkonsumenter 
finns bland dem som går till annan fritidsverksamhet. I årets undersökning 
finns inte alternativet ”kyrka” med som brukar vara den aktivitet med lägst 
andel alkoholkonsumenter. De som går till kyrkan bör finnas i den grupp 
som angett svarsalternativet annan fritidsverksamhet. 

Låg trivsel i skolan och skolk från undervisningen är två variabler som 
pekas ut som riskfaktorer för droganvändning, tabellen nedan visar hur 
dessa variabler samvarierar med alkohol- och tobakskonsumtion. 

Tabellen nedan visar alkoholkonsumtionen och tobaksvanorna hos ung-
domar som svarat att de skolkar �-� gånger i månaden eller oftare och hos 
de ungdomar som svarat att de trivs ganska eller mycket dåligt i skolan. 

50 Med annan fritidsverksamhet menas t.ex. musik, dans, teater, kyrka, scouter, politik 
eller annan föreningsverksamhet.
51 Regelbunden alkoholkonsument är de elever som dricker någon gång i månaden eller 
oftare.
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Tabell �. Samvarians mellan skoltrivsel, skolk och alkoholkonsumtion

Samvariansen mellan skolk, otrivsel och alkoholkonsumtion är mer 
tydlig än den med tobakskonsumtion. Bland de ungdomar som skolkar 
�-� gånger i veckan eller oftare är nära 87 procent regelbundna alkohol-
konsumenter. Likaså är 8� procent av dem som trivs ganska eller mycket 
dåligt i skolan alkoholkonsumenter. De skolkande ungdomarna är oftare 
tobakskonsumenter än övriga ungdomar5�, 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 betydelsefull 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 uppgett vilken inställning som föräldrarna har till 
deras alkoholkonsumtion.

5� 1� procent av pojkarna och 17 procent av flickorna i länet röker, �8 procent av poj-
karna och � procent av flickorna snusar.

41



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

En majoritet av de ungdomar som inte dricker alkohol har svarat att deras 
föräldrar pratar med dem om att de inte ska dricka, vilket även �4 procent 
av de regelbundna alkoholkonsumenterna har svarat. Det vanligaste svaret 
från de regelbundna alkoholkonsumenterna är att föräldrar tycker att det är 
okej att de dricker alkohol, mer än hälften har angett det svarsalternativet. 
Det är fler av dem som inte är alkoholkonsumenter som svarat att de inte 
vet vilken inställning deras föräldrar har. 

I undersökningen från �005 där skolelever från skolår 7-9 svarade på 
frågan om vilken inställning deras föräldrar har, svarade de flesta av dem 
som inte dricker alkohol att deras föräldrar förbjöd dem att dricka5�. Det 
vanligaste svarsalternativet för de regelbundna alkoholkonsumenterna var 
att föräldrarna pratade med dem om att inte dricka alkohol. Det var också 
betydligt fler som inte visste vad föräldrarna hade för inställning. 

5� Jerkelund, Charlotte (�00�) Ungdomars drogvanor 2005, en enkätundersökning av 
skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner. Jönköping: Luppen kunskapscentrum. 
(s 45-4�)
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Sammanfattning och 
diskussion

Detta är den första länsrapporten i Jönköpings län som redovisar alkohol- 
och drogvanor för gymnasieelever i år �. Som inledningen i rapporten 
visar finns det skillnader mellan att undersöka ungdomars alkohol- och 
drogvanor på gymnasiet i år � jämfört med grundskolans skolår 7-9. Det 
finns också många likheter där kanske den viktigaste i detta sammanhang 
är att ingen av dessa grupper har laglig rätt att köpa och bruka alkohol 
eller droger. Trots dessa likheter visar denna undersökning att alkohol- 
och drogvanorna förändras med ungdomarnas stigande ålder. Resultatet 
från årets undersökning kommer nedan att sammanfattas och diskuteras. 
Något som inte är nytt för årets länsrapport är att en forskare inom 
alkoholforskningen skriver ett upplysande kapitel för läsaren. I årets un-
dersökning har Alexandra Bogren, FD i sociologi, skrivit om flickors och 
pojkars drickande. I hennes text framkommer att alkohol- och drogvanor 
ofta har rapporterats utifrån frekvens och kvantitet, men att det saknas 
undersökningar som efterfrågar innebörden av berusning för pojkar och 
flickor. Att undersökningar fokuserar på frekvens och kvantitet gäller också 
för denna undersökning. Att vi valt att inte efterfråga vilka motiv som 
pojkar och flickor har till sitt drickande gör att vi inte har någon kunskap 
om detta. Bogrens text kan i detta sammanhang fungera som ett diskus-
sionsunderlag för dels hur vi kan utveckla enkäten men också för vilka 
föreställningar vi själva har i vårt arbete med flickor och pojkar och deras 
alkohol- och drogvanor. 

Bogren skriver att en del av den genusvetenskapliga forskningen på senare 
år har valt att fokusera mer på kön som något som vi gör än något vi är. 
Detta innebär ett mer konstruktivistiskt sätt att se på kön där förväntningar 
på flickor och pojkar styr hur vi agerar som flicka eller pojke. Bogren har 
i sin egen forskning konstaterat att kvinnor upplevs som ”dubbelt dåliga” 
när de berusar sig av anledningen att de bryter mot både en traditionell 
feminin könsroll och ett påbud att kvinnor ska stå för kontroll. I kvinnors 
drickande finns det också en sexuell laddning där kvinnan uppfattas som 
mer sexuellt tillgänglig. Detta är en föreställning som både kvinnor och 
män bär på, vilket också leder till att kvinnors drickande anses mer dåligt 
än männens. Bogren menar att anledningen till att vi är snabbare på att 
fördöma kvinnors drickande beror på att vi ser kvinnan som närmare 
naturen genom möjligheten till barnafödande. Hur vi vuxna, på vår fritid 
eller som professionella, möter berusade pojkar och flickor har betydelse 
då det kan innebära att vi återskapar stereotypa könsroller och en mer 
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dömande syn på flickors drickande. Vi förmanar flickor för att undvika 
berusning utifrån de risker som hon kan utsätta sig för och pojkar för 
att de inte ska utnyttja berusade flickor. Det dåliga för flickor är själva 
drickandet till skillnad från pojkar. Det är därför viktigt att vi lyfter upp 
de föreställningar som Bogren har kunnat konstatera finns för att se på 
vilket sätt vi medverkar eller inte till att uppfatta flickors berusning som 
något ”dubbelt dåligt”. 

När det diskuteras flickors ökande alkoholkonsumtion uppkommer ofta 
frågan om detta är baksidan av den eftersträvansvärda jämställdheten. 
Bogrens text tar upp studier om vilka motiv kvinnor har till sin alkohol-
konsumtion vilket ser olika ut både utifrån ålder och utifrån generations-
tillhörighet. Men även inom åldersgrupper och generationer finns det 
olika motiv till att dricka alkohol. Detta betyder att vi inte kan se flickors 
ökande konsumtion entydigt som en eftersträvan att nå pojkars konsum-
tion. Här behövs ett mer kritiskt tänkande så vi inte luras att dra för enkla 
slutsatser utan istället är lyhörda för att möta ungdomarnas, pojkar som 
flickor, motiv till sitt drickande. Nästa avsnitt kommer att sammanfatta 
resultatet från undersökningen och kanske mer än tidigare lyfta de köns-
skillnader vi kan se i denna undersökning.

Sammanfattning

Hur ungdomarna brukar cigaretter och snus följer det mönster som tobaks-
konsumtionen haft i tidigare undersökningar för år 7-9. Det är pojkarna 
som står för den största delen av den totala tobakskonsumtionen vilket 
beror på att så stor andel av pojkarna snusar. När det gäller rökning är det 
fler flickor än pojkar som röker. I årets undersökning är det 17 procent av 
flickorna som röker och � procent som snusar. Motsvarande siffror från 
CAN är 41 procent och 11 procent vilket betyder att det är en avsevärt 
lägre andel tobaksanvändare bland flickorna i länet. För pojkarna är årets 
resultat att 1� procent röker och �8 procent snusar. CAN:s motsvarande 
siffror är �1 procent för rökning och �0 procent för snusning. Pojkarnas 
snuskonsumtion överensstämmer med rikets resultat för övrigt medan 
rökning för pojkar är mer ovanligt i Jönköpings län än i riket. När det 
gäller regelbundna tobakskonsumenter är det återigen så att länets resultat 
ligger under rikets resultat även för pojkarnas snuskonsumtion. I år har 
föräldrarnas inställning till ungdomarnas rökning och snusning efterfrå-
gats. Det framkommer här ett intressant resultat där över 40 procent av 
ungdomarnas föräldrar förbjuder dem att röka, medan närmare �0 procent 
förbjuder dem att snusa. Det blir här tydligt att det vi tidigare har gissat är 
bekräftat, att det finns en mer tillåtande attityd till snusning än till rökning. 
Det visar sig också även här, enligt ungdomarna själva, att föräldrarna är 
mer tillåtande för flickor att röka än för pojkar och tvärtom när det gäller 
snusning. En fråga vi här behöver ställa oss är vilka föreställningar som 
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vi har kring rökning och tobak i samband med kön. Vilka egenskaper 
tillskriver vi dem som röker och dem som snusar? Då vi kan konstatera 
att andelen rökare inte ökar i samma utsträckning som andelen snusare 
och där flickor och pojkar är överrepresenterade inom de båda grupperna 
kan vi också ställa oss frågan om det finns skillnader i våra attityder till 
rökare respektive snusare och om det är pojkar eller flickor som är vinnare 
utifrån valet av tobak. 

När det gäller alkohol kan vi konstatera att sju av tio i år � på gymna-
siet är alkoholkonsumenter. Vidare är det varannan gymnasieelev i år � 
som dricker alkohol regelbundet (två gånger i månaden eller oftare). Att 
intensivkonsumera alkohol gör den ungdom som dricker en stor mängd 
alkohol vid ett och samma tillfälle. I länet gör varannan pojke och fyra av 
tio flickor detta. I resultat från CAN är det drygt 85 procent av elever i år 
� som konsumerar alkohol och �8 procent av pojkarna och �� procent av 
flickorna som intensivkonsumerar någon gång om året eller oftare. Enligt 
CAN:s resultat är det till skillnad från Jönköpings län fler flickor som är 
alkoholkonsumenter. Liksom i Jönköpings län som i riket i stort kvarstår 
förhållandet att fler pojkar än flickor intensivkonsumerar. Ett annat resultat 
är att i jämförelse mellan andelen intensivkonsumenter och andelen som 
upplevt berusning är avståndet mellan könen mindre. Det är en högre andel 
pojkar som upplever berusning men flickorna närmar sig pojkarnas nivå. 
Här kan en kroppslig förklaring finnas då kvinnans kropp inte tål samma 
mängd alkohol som mäns kroppar, vilket leder till en högre berusning hos 
flickorna. Detta behöver dock inte vara hela sanningen då vi utifrån vad 
Bogren skrivit inte enbart kan förklara dryckesvanor utifrån biologi. Är 
det så att berusningen har olika syften för pojkar och flickor? 

Valet av vilka alkoholdrycker som är mest vanliga bland gymnasieelever 
i år � är mer eller mindre detsamma som för elever i år 9. Det är starköl 
och sprit för pojkar och starkcider och sprit för flickor som är vanligast. 
Det framkommer i resultatet att �4 procent av ungdomarna dricker smug-
gelsprit och att �4 procent anser att det är lätt att få tag på smuggelsprit. 
Smuggelsprit tillsammans med alkohol från systembolaget är den alkohol 
som eleverna svarat att de upplever som enklast att få tag på. Alkoholkom-
mittén har visat att attityden till smuggelsprit är mer tillåtande i denna 
åldersgrupp1. Sätten att få tag på alkohol är också ungefär detsamma som 
för elever i år 9 där kompisar, kompisars syskon och andra vuxna är de som 
oftast anges. Intressant är vilka som döljer sig bakom andra vuxna. Är det 
som frågan avser, andra vuxna än de som anges i övriga svarsalternativ, 
eller är det vuxna som ungdomarna inte vill ange relation till? 

Av resultatet kan vi utläsa att andelen alkoholkonsumenter ökar i samma 
utsträckning från år 9 till år � på gymnasiet som andelen föräldrar som 

1 Alkoholkommittén (�00�). Alkoholförebyggande insatser i gymnasieskolan – en sam-
manfattning av intervjuer med experter, en datasökning och en hearing med forskare 
och praktiker.
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anser att det är okej att deras barn dricker alkohol. De skillnader mellan 
grundskoleelever och gymnasieelever som beskrivs i inledningen kan här 
bekräftas där ungdomarna på gymnasiet upplever att föräldrarna har en 
mer tillåtande attityd till alkohol. Detta resulterar också i en högre andel 
alkoholkonsumenter. 

En fråga som resultatet väcker är vad som finns bakom skillnaderna mel-
lan kommunerna och mellan könen, t.ex. flickor i Tranås som genomgående 
har högre resultat än pojkarna när det gäller alkohol än pojkarna. Gnosjö 
är en annan kommun som utmärker sig genom sina låga resultat, både 
för pojkar och flickor, inom samtliga områden inom alkohol. Vad är det i 
Gnosjö som gör att ungdomarna inte i samma utsträckning som i övriga 
länet konsumerar alkohol? Gnosjö har inte bara färre som konsumerar 
alkohol, de noterar också den högsta andelen av elever som upplever att 
deras föräldrar förbjuder dem att dricka alkohol. Det skulle vara intres-
sant att undersöka om det drogförebyggande arbete som genomförs i 
kommunerna kan vara en förklaring till de skillnader som finns mellan 
kommunerna. Något år kanske enkäten till ungdomar skulle kompletteras 
med en enkät till de professionella för att undersöka vilka insatser som 
görs i kommunen för att påverka ungdomars alkohol- och dryckesvanor. 
Kan det vara så att insatser riktade mot att påverka föräldrarnas attityder 
till deras barns alkoholvanor kan göra skillnad?

Det är fler elever i år � på gymnasiet än i år 9 i grundskolan som själva 
har kört ett motorfordon berusade. Det är också fler pojkar än flickor som 
gör så. Däremot är det fler flickor än pojkar som åker med en berusad fö-
rare. Vissa kommuner har angående alkohol och trafik uppseendeväckande 
höga resultat. För dem själva och för medtrafikanter känns det angeläget 
att de berörda kommunerna arbetar med frågan då elever i år � inom en 
snar framtid kan inneha ett eget körkort.

Andelen gymnasieelever som säkert vet någon som kan erbjuda dem 
narkotika och andelen som själva har använt narkotika är dubblerade i år 
� i jämförelse med år 9 �005. Motsvarande ökning mellan år 9 och år � 
på gymnasiet finns endast att finna i andelen regelbundna alkoholkonsu-
menter. Lusten till att använda narkotika har däremot inte ökat lika stort 
hos gymnasieeleverna. Det innebär att flera av gymnasieeleverna omsät-
ter sin lust till narkotika i praktiken. Att så många fler också vet någon 
som kan erbjuda narkotika kan vara anledning till eller resultat av att fler 
omsätter lusten till handling. 

I resultatet av gymnasieelevers tobaks-, alkohol- och narkotikavanor 
finns det en del intressanta skillnader och likheter. Det framgår att det 
finns en viss ökning av andelen tobaksanvändare på gymnasiet i år � i 
jämförelse med resultat för år 9 från �005 och �004. Denna ökning är 
inte lika stor som den inom alkohol vilket väcker frågor. Är det en trend 
bland ungdomar där tobak är nedåtgående medan alkoholens status ökar? 
Vi ser också en ökning av andelen narkotikaanvändare. Är även detta en 
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trend där narkotikans status ökar? Ett resultat som följer dessa skillnader 
mellan tobak och alkohol är föräldrarnas inställning. Det visar sig att fler 
föräldrar förbjuder sina barn att använda cigaretter eller snus än alkohol. 
Det är alltså så att föräldrar har en mer restriktiv hållning till tobak vilket 
kan vara anledning till att färre gymnasieelever nyttjar detta och motsatt 
för alkohol. Vad beror denna attitydskillnad på? Är det så att eleverna 
uppfattar sina föräldrar som tydligare när det gäller tobak eller är det så 
att alkoholen är mer accepterad idag än vad tobak är. Under senare år 
har framförallt rökningens skadeverkningar uppmärksammats och ett 
rökförbud på alla restauranger och krogar har införts. Har detta bidragit 
till en mer restriktiv hållning till tobak? Har alkohol av debatten kommit 
i skymundan och gjort att föräldrar inte är lika negativt inställda som till 
tobak? Detta är frågor som vi idag inte har svar på, det enda vi vet är att 
det är viktigt att ge föräldrar information om både tobak och alkohol för 
att påverka deras attityder. 

Ytterligare ett resultat som framkommer genom jämförelse med resultat 
från �005 är att elever i år 9 har uppgett en lägre debutålder för både 
tobak och alkohol än vad gymnasieeleverna gör. Vad beror denna skillnad 
på? Kan detta ha något att göra med att majoritetsmissförståndet är mer 
utbrett i år 9 än i år �? Majoritetsmissförståndet innebär att eleverna tror 
att andra har börjat dricka tidigare än dem själva och därför besvarar frå-
gan genom att själva överdriva debutåldern. Eller är det minnet? Kanske 
första gången som man smakade alkohol inte är i lika färskt minne hos 
gymnasieeleverna som det är för elever i år 9. Denna hypotes stärks av 
att den vanligaste åldern för berusningsdebut är densamma som första 
gången som de smakat alkohol för eleverna i år �, den första fyllan kan 
vara lättare att komma ihåg än första smaken av alkohol. 

Samvariansen i årets undersökning visar att alkohol och tobak ofta 
samexisterar där de som regelbundet använder tobak i större utsträckning 
använder alkohol regelbundet. Enkätfrågan om elevernas fritidssysselsätt-
ning har förändrats till årets undersökning med delvis nya svarsalternativ 
samt att eleven har kunnat ange frekvens för sina aktiviteter. Detta gör att 
vi kan utläsa om det finns skillnader mellan fritidsvanor men också utifrån 
hur ofta eleven nyttjar aktiviteten. Resultatet visar då att de elever som 
har annan fritidsverksamhet (musik, dans, teater, kyrka, scouter, politik 
eller annat) är de som har lägst andel regelbundna alkoholkonsumenter, 
detta oavsett frekvens. De som har högst andel regelbundna alkoholkonsu-
menter är de som ofta är ute på stan med kompisar eller ofta hemma hos 
kompisar. Det är en relativt stor skillnad från dem som färre än tre gånger 
i veckan är på stan eller hemma hos kompisar där andelen regelbundna 
alkoholkonsumenter minskar. De som är hemma hela kvällen färre än tre 
gånger i veckan har en större andel regelbundna alkoholkonsumenter än 
dem som är så oftare. Sammantaget kan vi mer än i tidigare undersök-
ningar dra slutsatser kring skyddande och mer riskbenägen fritidsaktivitet 
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för alkoholkonsumtion. De skyddande aktiviteterna är utifrån denna un-
dersökning sådan fritidsverksamhet som kultur, politik, scouter och kyrka 
samt att ofta (tre gånger i veckan eller oftare) vara hemma hela kvällen. 
De mer riskbenägna fritidsaktiviteterna är att ofta vara ute på stan med 
kompisar eller hemma hos kompisar. Ett annat resultat är att man utifrån 
samvariansen som redovisas i tabell � kan utläsa att ju oftare en elev går 
till fritidsgården eller till en idrottsaktivitet desto högre risk att eleven är 
en regelbunden alkoholkonsument. Ska detta betyda att vi ska rekom-
mendera måttlig motion och att elever inte ska besöka fritidsgården mer 
än någon gång i veckan, då detta kan innebära ökade risker för högre 
konsumtion av alkohol?

Tabell � visar att samvariansen mellan skolk och att eleven trivs dåligt 
eller mycket dåligt i skolan också samexisterar med regelbunden alkohol-
konsumtion. Det är en förhöjd risk att elever som skolkar och/eller inte 
trivs i skolan konsumerar alkohol regelbundet. Detta visar att det som 
alkoholkommittén visat vara stora risker (skolk och otrivsel) för alkohol-
bruk även på gymnasiet, bekräftas i denna undersökning. 

Denna länsrapport har i likhet med de tidigare genomförda under-
sökningarna för skolår 7-9 år �004 och �005 visat att det är skillnader i 
resultatet mellan länsundersökningen och CAN:s undersökning för riket. 
Trots att enkäten för varje år förändras för att mer efterlikna delar av 
CAN:s enkät till skolungdomar kvarstår att länets resultat är genomgå-
ende lägre än riket för övrigt. Vad beror denna skillnad på? Är det så att 
CAN:s elevunderlag har en överrepresentation av storstadsregioner där 
alkohol- och drogvanor är mer vanliga eller finns det andra förklaringar? 
Kan en förklaring vara att själva genomförandet av enkätundersökningen 
skiljer sig åt? CAN besöker varje skola och ansvarar själva för elevernas 
anonymitet när de besvarar enkäten. I denna undersökning är det varje 
kommun som ansvarar för genomförandet, vilket kan innebära att det i 
länet kan ske under olika förutsättningar. Denna undersökning har ett 
problem med ett högt bortfall vilket också skiljer sig från CAN som genom 
sitt systematiska genomförande lyckas undvika ett så stort bortfall. Detta 
kan också lättare undvikas när det inte är frågan om en totalundersökning 
utan utvalda klasser. För att närma oss en förklaring till skillnaderna krävs 
att bortfallet i länet minskar och att kommunerna är noggranna med sina 
rutiner för genomförandet av enkätundersökningen så att denna hypotes 
kan avskrivas eller bekräftas.
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1 Ytterligare ungdomar svarade att de trodde sig veta någon som skulle kunna erbjuda 
dem narkotika.
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