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Sammanfattning 

I 2019 års undersökning Skolelevers drogvanor, genomförd av Centralförbundet för alkohol 

och narkotika (CAN), deltog 2102 elever från gymnasiet årskurs 2. I denna rapport presenteras 

resultatet som andelar av de som svarat på respektive fråga i enkäten, som genomfördes i 

Gävleborgs län. Resultatet visar att andelen alkoholkonsumenter i Gävleborgs län följer den 

nationella trenden och fortsätter minska över tid. Även den genomsnittliga mängden 

konsumerad alkohol har minskat över tid, men ligger på samma nivå 2019 som den senaste 

undersökningen 2016. Andelen elever i gymnasiet år 2 som någon gång har konsumerat 

smuggelsprit har ökat med 8 procentenheter sedan 2016. Ökningen kan inte förklaras av att 

andelen som konsumerat smuggelsprit har ökat signifikant i en eller flera enskilda kommuner, 

utan ökningen är på länsnivå. Majoriteten av de som konsumerat alkohol uppger att de råkat ut 

för något problem i samband med alkoholkonsumtionen och att det vanligaste alkoholrelaterade 

problemet bland pojkar och flickor var förstörda kläder och/eller saker. 

Studier har inte hittat en tydlig förklaring till varför alkoholkonsumtionen har minskat över tid. 

Studier har undersökt om faktorer som sociala normer, förändringar i föräldrars attityder, ökad 

hälsomedvetenhet, demografiska faktorer, datorspelande eller cannabisanvändande kan 

förklara den minskande trenden i alkoholkonsumtion. Hittills har ingen studie konstaterat att 

någon av dessa faktorer är förklaringen till den minskade alkoholkonsumtionen hos unga. 

Däremot verkar trenden inte vara begränsad enbart till Sverige, utan likande mönster återfinns 

även på europeisk nivå. 

Andelen rökare i länet har fortsatt minska över tid och ligger på samma nivå som i riket. År 

2013 var det en högre andel flickor (33 %) som var rökare än pojkar (26 %) men gapet har 

minskat över tid. I 2019 års undersökning är det 24 % av både pojkarna och flickorna som 

uppger att de röker. Andelen snusare har ökat något sedan 2016 och en högre andel pojkar än 

flickor snusar. Andelen snusare ligger även på en högre nivå i Gävleborgs län än i riket. 

Andelen som någon gång använt narkotika är relativt konstant över tid, så även i 2019 års 

undersökning. Andelen elever som erbjudits narkotika är högre än andelen som faktiskt har 

använt narkotika, något som tyder på en viss motståndskraft. Den absolut vanligaste narkotikan 

bland de som använt narkotika är cannabis. År 2013 hade 44 % av narkotikaanvändarna använt 

spice, den siffran har 2019 sjunkit till 5 %. 

Precis som Svensson och Zetterqvist (2019) konstaterar har andelen elever som spelat om 

pengar minskat sedan 2016. De tre vanligaste typerna av spel bland eleverna är spel på 

sport/hästar, poker och lotterier. 

Slutligen kan ett samband urskiljas mellan olika riskbeteenden och elever med accepterande 

föräldrar, elever som blivit bjuden på alkohol hemma och elever som brukar skolka någon gång 

per termin. Undersökningen indikerar att föräldrars inställning till alkohol och droger kan 

påverka elevens riskbeteende. En sammanfattande tabell som visar hur länets siffror för olika 

riskbeteenden förhåller sig till 2016 års undersökning samt riket 2019 finns i bilagan. 
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Inledning 
Under våren 2019 genomfördes undersökningen ”Skolelevers drogvanor” i årskurs 2 i 

gymnasiet i Region Gävleborg. CAN, centralförbundet för alkohol och narkotika, genomför 

undersökningen på uppdrag av länsstyrelsen, Region Gävleborg och länets tio kommuner som 

tillsammans samfinansierar undersökningen. Undersökningen var en totalundersökning där 

samtliga elever i gymnasiet år 2 deltog, med undantag för ett visst bortfall på klass- och 

individnivå. Undersökningen har genomförts i årskurs 2 i gymnasiet var tredje år sedan 1998 

och var tredje år i årskurs 9 sedan 1996. Denna undersökning är den åttonde som genomförs i 

gymnasiet år 2.  

Undersökningen Skolelevers drogvanor genomförs för att få kännedom om ungdomars 

användning av alkohol, tobak och andra droger i länet. Regional data är intressant för att bättre 

förstå hur regionen förhåller sig till riksgenomsnittet, och för att få en uppfattning om vilka 

områden som bör prioriteras vid preventiva insatser (Thor 2019). 

Syftet med rapporten är att ge en överblick över resultatet över tid samt att mer ingående 

analysera resultatet för undersökningen 2019. Rapporten ämnar att öka förståelsen för 

Gävleborgs läns resultat genom att jämföra vissa indikatorer mellan kommuner samt mellan 

resultatet för undersökningen i årskurs 9 2017 och gymnasiet år 2 2019. Vidare syftar rapporten 

att visa samvariationen mellan olika riskbeteenden samt mellan riskbeteenden och 

bakgrundsfaktorer så som skolkning och föräldrars attityd. 

Om undersökningen  
Inför undersökningen kontaktades rektorerna på de deltagande skolorna och informerades om 

undersökningen. Datainsamlingen pågick under veckorna 12-14 (18 mar-5 april) 2019. 

Genomförandet av enkätundersökningen beskrivs utförligt i Så görs CANs skolundersökning 

(Gripe 2013). Enkäten besvaras av eleverna under skoltid i klassrummet under 

skrivningsliknande förhållanden och det är frivilligt att delta. Eleverna är anonyma och får 

varsitt svarskuvert som de själva förseglar. Svaren lämnas in på klassnivå och det är inte möjligt 

att härleda något svarsformulär till en specifik individ. CAN levererar enkätresultatet till 

Samhällsmedicin på Region Gävleborg som sammanställer resultatet på uppdrag av länets 

kommuner och länsstyrelsen. På samhällsmedicin kan vi inte urskilja enskilda klasser utan har 

endast information om skoltillhörighet samt kommuntillhörighet. Undersökningen genomförs 

på samma sätt nationellt med undantaget att skolorna i riksundersökningen erbjöds att välja 

mellan pappersenkät och webbenkät.  

Det finns flera anledningar till bortfall i undersökningen. Dels har vissa skolor valt att inte 

delta1, dels kan det av olika anledningar finnas klassbortfall och elevbortfall. Klassbortfall kan 

bero på att insamlingen eller ifyllandet av enkäten inte har gått rätt till, t.ex. att man inte använt 

enskilda svarskuvert, varav klassens svar sorteras bort. Det kan även vara så att klassen inte 

genomfört undersökningen i tid.  

                                                           
1 I Gävleborgs län var det två skolor från Gävle som inte deltog alls; Thoren Business School och 

Yrkesgymnasiet. 
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Tabell 1. Antal elever i resultatredovisningen respektive klass- och elevbortfall i procent. Region 
Gävleborg och i Riket. 2019.  

                                                             Antal elever i resultatredovisningen Klass-
bortfall 

Elev-bortfall 
b) 

 Pojkar Flickor  Alla a)  %  %  

Gävleborg gymnasiet år 2  1 068  997  2 102  10  21  
Riket gymnasiet år 2  2 263  2 351  4 662  20  18  

Not: a) Inklusive elever som angett annan könstillhörighet eller ej besvarat frågan. b) Frånvarande elever i de 
medverkande klasserna, elever som avstått från att delta samt tekniskt bortfall. Undersökningen i riket 
genomförs med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval av klasser. Undersökningen i Gävleborg är en 
totalundersökning, där alla elever i gymnasiet år 2 får svara på enkäten. Källa: Thor (2019) 

 

Som tabell 1 visar var det totala antalet elever i undersökningen 2102, varav 1068 är pojkar 

och 997 är flickor. De som angett ”annan könsidentitet” eller valt att inte svara på frågan om 

kön inkluderas i det totala antalet men redovisas inte könsuppdelat, vilket förklarar varför 

antalet pojkar och flickor inte summerar till 2102. Klassbortfallet var lägre i Gävleborgs län 

än i riket, men elevbortfallet låg på ungefär samma nivå. Tabell 2 redovisar elevbortfallet för 

riksundersökningen samt undersökningen i Gävleborgs län 2019. I Gävleborgs län berodde 10 

% av elevbortfallet på sjukdom, 6 % på annan frånvaro och 4 % på ogiltig frånvaro. 

 
Tabell 2. Elevfrånvaro rapporterad av lärarna för gymnasiet årskurs 2. Region 
Gävleborg och Riket. Procent. 2019.  

 Andel 
Region Gävleborg 

Andel  
Riket  

Sjuk  10 %  9 %  
Annan giltig frånvaro  6 %  5 %  
Ogiltig frånvaro  4 %  4 %  

Källa: Thor (2019)   
 

Åtgärder har vidtagits för att säkra undersökningens tillförlitlighet. Enligt Thor (2017) finns det 

en risk både för över- och underrapportering av eleverna när de fyller i enkäten. 

Underrapportering kan bero på att eleverna medvetet eller omedvetet underskattar sin 

konsumtion och användning av alkohol, tobak och droger. Även överrapportering kan bero på 

felskattning av konsumtionen men även på leklust eller en vilja att imponera på kamraterna. 

För att motverka felrapportering instruerar CAN lärare att närvara i klassrummet för att se till 

att eleverna inte störs samt att undersökningen genomförs enligt CAN:s instruktioner. CAN 

kontrollerar även och sorterar ut enkäter som innehåller uppenbart överdrivna eller oseriösa 

svar enligt fasta kriterier. Mer om utsorteringen av enkäter går att läsa om i Så görs CAN:s 

skolundersökning (Gripe 2013). I undersökningen 2019 filtrerades 16 stycken (1 %) av 

enkäterna bort. 

 

När det gäller tolkningen av resultatet är det viktigt att ha i åtanke att bortfallet kan påverka 

resultatet. Detta eftersom elever som är frånvarande kan uppvisa ett högre riskbeteende än 

elever som inte är frånvarande. Det är inte säkert att inkluderingen av dessa elever skulle 
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påverka resultatet nämnvärt men det är bra att ha i åtanke, särskilt vid tolkningen av resultatet 

i mindre kommuner med få elever. Som Samhällsmedicin skrev i rapporten Riskbeteenden i 

Gävleborg: En fördjupningsrapport av alkohol- och drogvaneundersökningen i årskurs 9 

(Samhällsmedicin 2017) så bör enskilda siffror inte läsas som exakta mått på det verkliga 

beteendet. Det är t.ex. mer meningsfullt att jämföra olika grupper än att dra alltför långtgående 

slutsatser utifrån en specifik siffra. Små skillnader mellan grupper eller över tid är oftast inte 

signifikanta. I flera tabeller är konfidensintervall markerade med 95 procents konfidensgrad. 

Konfidensintervallet innebär att vi med 95 % statistisk säkerhet vet att det riktiga värdet ligger 

inom intervallet. Det resultat som redovisas är medelvärdet för konfidensintervallet. Ju bredare 

konfidensintervall, desto osäkrare är resultatet. Överlappar konfidensintervallen mellan de olika 

grupperna är skillnaden inte statistiskt säkerställd. Finns det däremot ingen överlappning är 

skillnaderna statistiskt signifikanta på 95-procentsnivå.  

 

Tabell 3. 
Antal svarande per kommun och kön 

Kommun Pojkar Flickor Samtliga* 

Bollnäs 79 83 166 
Gävle 389 427 830 
Hofors 21 11 34 
Hudiksvall 138 113 252 
Ljusdal 103 75 180 
Nordanstig 19 13 33 
Ockelbo 12 12 25 
Ovanåker 51 46 98 
Sandviken 151 152 313 
Söderhamn 105 65 171 
Länet (totalt) 1068 997 2102 
Not:*Summan av pojkar och flickor är inte alltid lika med samtliga, detta beror på att 
elever som valt att inte svara på frågan om kön eller har valt ”annan könsidentitet” räknas 
in i samtliga men inte i könsuppdelningen. Resultat redovisas inte om antalet svarande 
<30 (fetmarkerat). Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Tabell 3 visar antal svarande per kommun uppdelat på kön. CAN väljer att inte redovisa resultat 

där antalet svarande understiger deras metodologiska och etiska gräns på 50 individer. 

Samhällsmedicin redovisar resultat där antalet svarande individer är minst 30. I föreliggande 

rapport redovisas därmed resultat inte alls för Ockelbo och enbart för samtliga i Hofors och 

Nordanstig (fetmarkerat i tabell 3). Ytterligare en skillnad mellan CAN:s redovisning och 

Samhällsmedicins är att CAN redovisar andelarna som andel som svarat ja av alla som svarat 

på enkäten, inklusive de som inte svarat på frågan. I den här rapporten redovisas andelen som 

svarat ja av de som svarat på frågan. De som inte har svarat på frågan inkluderas därmed inte i 

resultatet för den frågan. Detta innebär att ett resultat inte redovisas för en fråga om antalet som 

svarat på frågan är lägre än 30, även om antalet som svarat på enkäten i berörd kommun 

överstiger 30. 



 

   7(32) 

  

  
 

 

Alkohol 
Detta avsnitt handlar om alkoholkonsumtion och alkoholvanor i Gävleborgs län. Först visas 

trenderna för olika alkoholrelaterade indikatorer över tid. Sedan presenteras en analys av 

indikatorer för år 2019. 

   

Figur 1 och 2. Alkoholkonsument: Angett att man någon gång konsumerat alkohol. Storkonsument: Dricker i 

genomsnitt motsvarande minst 14 standardglas (pojkar) respektive 9 standardglas (flickor) per vecka. Källa: 

CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Andelen elever i gymnasiet år 2 i Gävleborgs län (härefter länet) som angett att de någon gång 

konsumerat alkohol (alkoholkonsumenter) följer rikets nedåtgående trend även i 

undersöknignen 2019. Sedan 1998 har andelen alkoholkonsumenter bland samtliga elever 

minskat med 20 %. I grafen till höger visas trenden för andelen storkonsumenter för länet och 

riket. Definitionen av storkonsument innebär att eleven i genomsnitt dricker motsvarande minst 

14 standardglas (pojkar) respektive 9 standardglas (flickor) per vecka. Andelen 

storkonsumenter ligger på ungefär samma nivå som i riket och har minskat över tid. Det innebär 

att andelen ungdomar som konsumerar en större mängd alkohol har minskat över tid. Resultatet 

tyder på att det inte bara är färre ungdomar som konsumerar alkohol, utan även att de som 

konsumerar alkohol inte dricker lika stora mängder som för 10 år sedan. I fokusrapporten Det 

går uppåt i åldrarna av Guttormsson och Zetterqvist (2019) beskrivs att både andelen elever i 

årkurs 9 som druckit ett glas alkohol och andelen som varit berusad av alkohol före 14 års ålder 

har minskat över tid på nationell nivå. Rapporten visar även att den genomsnittliga debutåldern 

för att ha druckit ett glas alkohol och ha varit berusad av alkohol har ökat sedan 2005 hos elever 

i gymnasiet år 2. Debutåldern har ökat för samtliga undersökta substanser (alkohol, cannabis 

och tobak).  
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Figur 3. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Figur 3 bekräftar bilden om att alkoholkonsumtionen bland gymnasielever i årskurs 2 har 

minskat över tid. År 2004 var den genomsnittliga konsumtionen av alkohol räknat i liter ren 

(100 %) alkohol som högst på 5,6 liter bland samtliga. 5,6 liter ren 100 % alkohol om året 

motsvarar i genomsnitt ungefär 31 standardglas i månaden, eller ca 8 standardglas i veckan. På 

samma sätt motsvarar 2019 års siffra på 2,8 liter ren 100 % alkohol per år i genomsnitt ungefär 

4 standardglas i veckan. Mellan 2004 och 2019 har konsumtionen bland samtliga minskat med 

50 %. Enligt Guttormsson (2019) har det skett en utjämning mellan olika åldersgruppers 

alkoholkonsumtion över tid. År 2004 var åldersgruppen 17-29 år den grupp som konsumerade 

den största genomsnittliga mängden alkohol i antal liter ren (100 %) alkohol per år. Samma år 

var konsumtionen i den äldre åldersgruppen, 65-84 år, mer än hälften så låg som i den yngre 

åldersgruppen. Över tid har gapet mellan åldersgrupperna minskat och enligt Guttormsson 

(2019) beror det på att de yngre åldersgrupperna konsumerar mindre alkohol samtidigt som 

konsumtionen har ökat i de äldre åldersgrupperna. 

Vart femte år genomförs en studie kring alkohol- och drogvanor bland Europas 15- och 16-

åringar (ESPAD 2015). Undersökningen genomförs i 48 länder, inklusive Sverige, för att 

möjliggöra övervakning av trender inom och mellan länder. Överlag har alkoholkonsumtionen 

minskat bland ungdomar i Europa och enligt 2019 års undersökning följer Sverige och 

Gävleborgs län den trenden. Det verkar även som att den genomsnittliga debutåldern för att ha 

druckit alkohol har stigit över tid på nationell nivå (Guttormsson & Zetterqvist 2019). 

Studier har undersökt varför ungdomar dricker mindre. Bhattacharya (2016) har i en rapport 

från Storbritanniens Institute of Alcohol Studies undersökt flera faktorer, såsom bättre rättsliga 

åtgärder, uppkomsten av ny teknologi såsom online-spel och sociala medier, förändrade sociala 

normer, att ungdomar är mer ansvarsmedvetna och mår bättre, förändrade attityder och 

beteenden hos föräldrar, demografiska faktorer så som en ökad etnisk minoritet av grupper som 

dricker mindre och ökade alkoholpriser. Vissa av dessa faktorer är mer eller mindre troliga att 
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ha en påverkan på ungdomars alkoholkonsumtion. Mer forskning krävs för att testa dessa 

faktorer samt kartlägga hur de påverkar varandra (Bhattacharya 2016). Det är inte heller säkert 

att faktorer som kan förklara minskad alkoholkonsumtion i andra länder kan förklara mönstret 

i Sverige. 

Några försök har gjorts i svensk kontext för att förstå trenden. Hittills tyder forskningen på att 

alkoholkonsumtionen bland ungdomar minskar i alla konsumtionsgrupper, det vill säga att även 

de som dricker mest konsumerar mindre alkohol än tidigare (Raninen et al 2014; Norström & 

Svensson 2014). En studie som undersökte kopplingen mellan tid spenderad på internet och 

minskad alkoholkonsumtion hittade ett svagt positivt samband mellan icke-konsumtion och att 

spela datorspel (på helger eller på helger och vardagar men inte endast vardagar). I övrigt fann 

studien inga signifikanta samband mellan internetaktiviteter generellt och att inte konsumera 

alkohol (Larm et al 2018a).  

En annan studie fann att ungdomar som inte konsumerar alkohol verkar ha mer övervakande 

föräldrar, vara hälsosammare men ha större problem att skaffa nya vänner än ungdomar som 

konsumerar alkohol. Studien kan inte avgöra om skillnaden beror på minskad konsumtion av 

alkohol eller en generell trend bland ungdomar 2004-2012, eftersom även de ungdomar som 

konsumerar alkohol hakat på trenden att vara hälsosammare (Larm et al 2018b). Föräldrars 

attityd verkar vara viktig för ungdomar som inte konsumerar alkohol, men det finns inga bevis 

för att den nedåtgående trenden i ungdomars alkoholkonsumtion kan förklaras av föräldrars 

attityd eller egenskaper (Larm et al 2018c). Slutligen har Gripe et al (2018) undersökt om det 

finns ett samband mellan cannabis- och alkoholanvändning hos ungdomar och drar slutsatsen 

att ungdomars minskande alkoholkonsumtion de senaste åren inte tycks bero på ökad 

användning av cannabis.  

 
Figur 4. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

2019 års undersökning visade att andelen elever som konsumerat smuggelsprit de senaste 12 

månaderna har ökat med 8 procentenheter mellan 2016 och 2019, från 28 % till 36 %. 
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Tillgången till rikets siffror är begränsad till 2013-2019 men figur 4 visar att andelen som 

druckit smuggelsprit minskat i länet sedan 2007 och legat under rikets nivå fram till 2019. 

 

 

Figur 5. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

För att undersöka huruvida andelen som konsumerat smuggelsprit beror på en ökning i någon 

eller några enskilda kommuner jämförs andelen som druckit smuggelsprit 2016 och 2019 

mellan samtliga kommuner i figur 5. Andelen ser ut att ha ökat i samtliga kommuner, men 

ökningen är endast signifikant i Ljusdal och i Hudiksvall samt i länet, vilket tyder på att det är 

en generell ökning i hela länet. Det verkar inte som att eleverna i en eller flera enskilda 

kommuner står för länets ökning. Utifrån enkätens frågor är det svårt att utröna om detta beror 

på substitution från andra sorters alkohol till smuggelsprit eller om det finns andra förklaringar. 

Det finns en risk att elever uppfattar begreppet ”smugglad sprit” som något annat än sprit 

insmugglad från utlandet eftersom det inte identifieras i frågan, vilket kan påverka hur de 

besvarar frågan. Att missuppfattningar ligger bakom ökningen är dock osannolikt eftersom 

andelen som missuppfattar begreppet troligtvis är konstant över tid och relativt liten. 
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Figur 6. Not: För Hofors och Nordanstig redovisas endast samtliga svarande eftersom det var färre än 30 

svarande för respektive kön. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Figur 6 visar genomsnittlig årlig konsumtion av alkohol uttryckt i antal liter 100 % ren alkohol. 

I enkäten får eleverna fylla i hur mycket och hur ofta de konsumerar olika alkoholhaltiga 

drycker. Baserat på svaren räknar CAN ut vad de konsumerar i genomsnittligt antal liter ren 

alkohol per år. Beräkningen gör det möjligt att jämföra individers konsumtion trots att de inte 

konsumerar samma typ av drycker. I länet drack samtliga gymnasieelever 2,8 l ren alkohol i 

genomsnitt under året, siffran är högre än rikets genomsnitt på 2,3 liter ren alkohol (Thor 2019). 

Pojkar i länet dricker i genomsnitt 3,4 liter ren alkohol per år, vilket motsvarar ungefär 230 

standardglas per år eller 19 standardglas i månaden. Flickor dricker i genomsnitt 2,1 liter ren 

alkohol per år, vilket motsvarar ungefär 140 standardglas per år eller 12 standardglas i 

månaden2. Ett standardglas motsvarar 50 cl folköl eller 33 cl starköl eller 1 glas vin (10-15 cl) 

eller 4 cl sprit (t ex vodka) (Systembolaget 2019). CAN-rapporten Befolkningens 

självrapporterade alkoholvanor 2004–2018 av Guttormsson (2019) kan sätta dessa mängder i 

relation till andra åldersgrupper3. Enligt CAN konsumerade år 2018 åldersgruppen 17-29 4,8 

liter ren alkohol, åldersgruppen 30-49 3,8 liter och åldersgruppen 50-64 4,1 liter. Till viss del 

hör gymnasieeleverna i årskurs 2 till den förstnämnda gruppen, 17-29 åringar. Siffrorna 

indikerar att gymnasieelever i årskurs 2 i genomsnitt dricker en mindre mängd alkohol än äldre 

åldersgrupper. I alla kommuner dricker pojkar mer än flickor, men i Söderhamn är skillnaden 

mellan könen marginell. Lägst är konsumtionen bland pojkarna i Sandviken och bland flickorna 

i Ovanåker. Högst konsumtion bland pojkarna är i Ljusdal och bland flickorna i Söderhamn.  

                                                           
2 Beräknat enligt 1 standardglas=12 gram ren alkohol (https://alkoholhjalpen.se/standardglas) och 21 cl=168 

gram ren alkohol (CAN, 2019). 1 liter ren alkohol = 800 gram. 800/12=67, vilket innebär att 1 liter ren alkohol 

motsvarar 67 standardglas.  
3 En skillnad mellan siffrorna från CAN och siffrorna presenterade här är att CAN:s uträkning baseras på antal 

som totalt svarat på enkäten istället för antal som svarat på frågan. Skillnaden bör vara marginell. 
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Figur 7. Beskrivning av vilka problem som ingår i de olika problemkategorierna finns i bifogat i bilagan. Källa: 

CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Figur 7 visar att en majoritet av eleverna, 60 %, som konsumerat alkohol har upplevt något 

problem i samband med alkoholkonsumtion. Det är en större andel flickor som upplever 

relationsproblem i samband med alkoholkonsumtion och en större andel pojkar som upplever 

brottsrelaterade problem. I tabell 4 presenteras de fem vanligaste problemen som upplevs i 

samband med alkoholkonsumtion för pojkar respektive flickor. 

Tabell 4. 
Vanligaste problemen i samband med alkoholkonsumtion 

 

 
Pojkar Andel Flickor Andel 

1 Förstört saker eller kläder 33,43% Förstört saker eller kläder 33,19% 
2 Råkat i gräl 26,35% Råkat i gräl 29,74% 
3 Blivit fotad/filmad i 

pinsam/kränkande situation 
22,52% Blivit fotad/filmad i 

pinsam/kränkande situation 
21,35% 

4 Tappat pengar eller andra 
värdesaker 

20,37% Tappat pengar eller andra 
värdesaker 

19,82% 

5 Råkat ut för olycka eller skadats 16,57% Fått problem med förhållandet 
till vänner 

17,94% 

Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 
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Figur 8. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Undersökningen genomfördes i årskurs 9 år 2017, vilket innebär att det är samma kohort, eller 

årskull, som deltog i årets undersökning i gymnasiet årskurs 2. Det går inte att garantera att det 

är samma individer som deltog i de båda undersökningarna, vissa kan ha flyttat från länet eller 

kommunen eller varit frånvarande eller valt att inte svara i en eller båda undersökningarna. I 

stort kan dock trenderna och utvecklingen mellan de två undersökningarna visa hur årskullen 

som gick i årskurs 9 2017 har ändrat sitt beteende nu när de går i gymnasiet år 2. Figur 8 visar 

hur flera alkoholrelaterade indikatorer har förändrats mellan 2017 och 2019 för samma årskull. 

Längst ut på staplarna visas konfidensintervall. I det fall konfidensintervallen för två staplar till 

samma indikator överlappar är skillnaden inte signifikant. Vi ser i figur 8 att inga av 

konfidensintervallen överlappar, vilket betyder att det är en statistiskt säkerställd skillnad 

mellan årskurs 9 och gymnasiet år 2 på andelarna för samtliga riskbeteenden. Det verkar således 

som att en stor andel av eleverna debuterar med alkohol, alternativt börjar konsumera mer och 

oftare mellan våren i årskurs 9 och våren i årskurs 2 gymnasiet. 

Även andelarna som någon gång har druckit smuggelsprit och hembränd sprit ökar signifikant 

från årskurs 9 till gymnaiset år 2. Att en större andel av de som svarat på enkäten har konsumerat 

smuggelsprit och hembränd sprit i gymnasiet år 2 kan förklaras av att det är en större andel av 

eleverna som konsumerar alkohol när de blir äldre. Intressant här är att undersöka hur stor andel 

av de som uppgett att de konsumerar alkohol som dricker smuggel- eller hembränd sprit, istället 

för att som i diagrammet ovan titta på andelarna av alla som svarat på enkäten. Det kan säga 

något om huruvida fördelningen av alkoholsorter som konsumeras förändras när eleverna blir 

äldre. Andelen av alkoholkonsumenterna i årskurs 9 respektive gymnasiet år 2 som druckit 

smuggelsprit var 48 % respektive 49 %. För konsumtion av hembränd sprit var andelarna 19 % 

respektive 21  %. Det är svårt att veta varför det ser ut som det gör, men en möjlig förklaring 

kan vara att elever som konsumerar alkohol inte substituerar smuggelsprit och hembränd sprit 

70

49

8

36

16

75

35

18

3

19

7

41

0 50 100

Konsumerat alkohol det senaste året

Konsumerat alkohol den senaste
månaden

Storkonsumenter

Druckit smuggelsprit

Druckit hembränd sprit

Alkoholkonsumenter

Andel i procent (%)

Jämförelse av olika alkoholrelaterade indikatorer mellan årskurs 9 
och årskurs 2 i gymnasiet

Länet 2019

Årskurs 9

Gymnasiet
årskurs 2



 

   14(32) 

  

  
 

 

med t.ex. alkohol från Systembolaget när de blir lite äldre. Även om eleverna är äldre i 

gymnasiet år 2 så kan de fortfarande inte köpa alkohol på Systembolaget. 

Tobak 
 

Figur 9 och 10. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Liksom alkoholkonsumtionen har även andelen rökare minskat över tid både i länet och i riket. 

Figur 9 (vänster) visar att andelen flickor som röker tidigare varit större än andelen pojkar både 

i länet och i riket, men 2019 ligger andelen för både pojkar och flickor i länet på 24 %. Till 

skillnad från andel rökare har andel snusare ökat från 2016 till 2019 hos båda könen och i riket. 

Andelen snusare är högre i Gävleborgs län än i genomsnitt i riket. I både länet och riket är det 

en större andel pojkar än flickor snusar (figur 10, höger).   
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Figur 11 och 12. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Figur 11 och 12 visar andelen av respektive kön som röker eller snusar dagligen över tid. Det 

är en större andel snusare som snusar varje dag än rökare som röker varje dag. Trenderna i länet 

följer överlag trenderna i riket. Det är här intressant att poängtera att trots att andelen rökare 

(flickor och pojkar) är 22 % så är det 4 % (flickor) och 3 % (pojkar) som uppger att de röker 

varje dag, vilket tyder på att de flesta rökare röker mer sporadiskt. Detsamma gäller för snusare 

även om skillnaden inte är lika stor.  
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Figur 13. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Som beskrivet i avsnittet om alkohol så är det samma årskull som genomförde undersökningen 

2017 i årskurs 9 och undersökningen 2019 i gymnasiet år 2, vilket gör det möjligt att jämföra 

trenderna och utvecklingen för årskullen, dvs. elever födda år 2002. Figur 13 visar att andelen 

med tobaksrelaterade riskbeteenden högre i gymnasiet år 2 än i årskurs 9. Andelen som är 

rökare, snusare, har rökt e-cigaretter, har rökt vattenpipa och snusar varje dag är signifikant 

högre i gymnasiet år 2, vilket till viss del kan förklaras av att en del elever då är 18 år. Andelen 

rökare som vill sluta röka nu eller i framtiden är 71 % i båda årskurserna. Att andelarna är högre 

i gymnasiet kan tolkas som att elever debuterar med exempelvis rökning och snusning mellan 

de två undersökningarna. Angående debutålder för tobak visar Guttormsson och Zetterqvist 

(2019) i fokusrapporten Det går uppåt i åldrarna att debutåldern för användning av samtliga 

substanser har ökat nationellt över tid. Det innebär med andra ord att andelen med en tidig 

debutålder också har minskat.  
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Undervisning 

Figur 14 och 15. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Enligt figur 14 (vänster) har skolk blivit mindre vanligt sedan 1998, då 83 % av eleverna 

brukade skolka en gång per termin eller mer. År 2019 ligger siffran på 38 %, vilket är något 

högre än 2016 års undersökning då andelen var 34 %, men ökningen är inte statistiskt 

signifikant.  

Vidare visar figur 15 (höger) att andelen som uppgett att de fått undervisning om alkohol, 

narkotika och tobak (ANDT) fortsätter minska. En förklaring till 2001 års kraftiga nedgång har 

varit svår att hitta. 2004 var det år då störst andel elever angav att de fått ANDT-undervisning, 

andelen låg då på 61 % och i årets undersökning ligger motsvarande siffra på 37 %. Effekten 

av ANDT-insatser i skolan på ungas rökdebut undersöktes i norsk studie av Ames et al (2019), 

översatt och sammanfattad av Folkhälsomyndigheten (2019). Författarna menar att insatser är 

som mest effektiva när de syftar till att utveckla ungas sociala kompetens och färdigheter att stå 

emot social påverkan, när de leds av vuxna, när de fokuserar på enbart tobak samt när de 

använder förstärkande sammankomster. Enbart information och ökad kunskap verkar inte 

förebygga en tidig rökdebut. Bremberg (2002) drar en liknande slutsats, att det är viktigt att 

ANDT-undervisningen verkar genom att påverka sociala normer, snarare än att undervisningen 

i sig har en effekt. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017a) är det svårt att påvisa effekter av 

enskilda program eller programområden för barn och ungdomar under 25 år, ofta är effekterna 

små och det vetenskapliga underlaget är inte tillräckligt för att det ska gå att rekommendera ett 

specifikt program eller programområde. 
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Narkotika 
 

 

Figur 16. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

I frågeformuläret som eleverna fyller i står det ”med narkotika avses t ex hasch, marijuana, 

amfetamin, kokain, heroin”. Definitionen av narkotika skiljer sig från definitionen av droger 

där samtliga substanser så som alkohol, tobak och narkotika räknas in. Andelen som någon 

gång använt narkotika har varit relativt konstant över tid, med en liten ökning 2010. Gävleborgs 

län har en lägre andel gymnasielever i årskurs 2 som någon gång använt narkotika än 

genomsnittet i riket. Andelen pojkar som någon gång använt narkotika är något högre än 

andelen flickor. Enligt Folkhälsomyndigheten (2020) är bruk av cannabis lägre i Sverige 

jämfört med andra europeiska länder, både i åldersgruppen 16-åringar och övriga åldersgrupper. 

Däremot har användningen ökat något de senaste åren och störst är ökningen i åldersgrupperna 

25–34 år och 35–44 år. Enligt rapporten Drogutvecklingen i Sverige 2019 av CAN (2019) 

indikerar senast tillgänglig data och statistik att narkotikaanvändningen, sett till alla 

åldersgrupper och i hela Sverige, är större under 2010-talet än någon tidigare period i Sverige. 

Det är däremot inga dramatiska ökningar utan användningen av narkotika har långsamt ökat 

över tid. I samma studie diskuteras även problematisk användning av narkotika. 

Uppskattningsvis har 1,8 % av Sveriges vuxna befolkning någon form av missbruk eller 

beroende. I rapporten nämns att just problematiskt narkotikabruk är svårt att mäta. 

Frågeundersökningar, liksom Skolelevers drogvanor, kan vara förknippade med mätfel, bland 

annat eftersom det finns ett bortfall av elever som av olika anledningar inte närvarar vid 

enkättillfället eller som inte går i gymnasiet. CAN (2019) nämner även att det inte finns en 

enhetlig och tillförlitlig datakälla för att mäta problematisk narkotikaanvändning i Sverige. För 

att få en så fullständig bild av ungdomars narkotikaanvändning som möjligt bör flera olika 
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indikatorer ses över. Skolelevers drogvanor kan vara en bit av pusslet men ger fortfarande inte 

hela bilden över hur narkotikaanvändningen bland ungdomar ser ut, vilket är viktigt att ha i 

åtanke gällande resultaten som presenteras i denna rapport. 

Det som visas i rutan till höger om figur 16, att resultatet indikerar att ca 100 ungdomar i 

gymansiet år 2 i länet använt narkotika de senaste 30 dagarna, behöver inte innebära att dessa 

100 ungdomar regelbundet använder narkotika eller att de missbrukar narkotika. Det kan vara 

så att några av dessa ungdomar använt narkotika för första och sista gången de senaste 30 

dagarna, vilket är viktigt att ha i åtanke när siffrorna tolkas. Utifrån undersökningen går det inte 

att veta hur många individer som missbrukar narkotika, endast hur många som använt narkotika 

minst en gång de senaste 30 dagarna, 12 månaderna eller någon gång i livet.  Det är även 

sannolikt att de ungdomar som eventuellt använder narkotika är desamma som inte har deltagit 

i undersökningen, eftersom riskbeteenden troligtvis är mer förekommande bland ungdomar som 

är frånvarande i skolan. 

 

 

Figur 17. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Figur 17 visar att även om andelen som någon gång använt narkotika har varit relativt konstant 

över tid så har andelen som uppgett att de erbjudits narkotika ökat med 8 procentenheter sedan 

2013. Enligt CAN (2019) har den totala tillgängligheten på narkotika ökat över tid i Sverige. I 

rapporten nämns att den ekonomiska tillgängligheten bedöms vara relativt god eftersom 

priserna på narkotika såsom cannabis, kokain och narkotikaklassade läkemedel är låga, trots att 

stora beslag görs. Att andelen ungdomar som uppgett att de erbjudits narkotika har ökat sedan 

2013 skulle kunna indikera en ökad tillgänglighet. 

Det är en något större andel som har haft lust att prova narkotika än som faktiskt har använt 

narkotika. Förmodligen anger de flesta som har använt narkotika att de även haft lust eller har 

blivit erbjuden att använda narkotika. Tabell 5 visar att 21,5 % bland samtliga svarande har 
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blivit erbjuden narkotika men inte använt det och 8,1 % av samtliga har haft lust att prova 

narkotika men inte använt det. 

Tabell 5.  
Variabel 

 
Flickor 

 
Pojkar 

 
Samtliga 

Blivit erbjuden narkotika men har ej använt 21,1 21,6 21,5 
Har lust att prova narkotika men har ej använt 6,9 8,7 8,1 

Not: Visar andel för respektive variabel i procent (%) för Gävleborgs län 2019. Källa: CAN och Samhällsmedicin, 

Region Gävleborg 2019. 

 

 

Figur 18. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. Diagrammet visar hur stor andel av de som 

svarat att de någon gång använt narkotika som har använt respektive drog. 

Totalt har 282 elever svarat på frågan om vilken sorts narkotika de har använt. Figur 18 visar 

hur stor andel av narkotikaanvändarna som har använt respektive drog 2007-2019. Diagrammet 

visar resultatet från frågan ”Vilket eller vilka slag av narkotika har du använt?” som ställs som 

följdfråga efter att eleven svarat om de någon gång använt narkotika eller inte. Det går att fylla 

i flera alternativ, vilket innebär att samma elev kan ha bidragit till samtliga andelar. Det är inte 

otänkbart att elever som använt tyngre droger såsom amfetamin även har testat andra av de 

tyngre drogerna. Figur 18 visar att 96 % av narkotikaanvändarna har använt cannabis 2019, 

vilket motsvarar ungefär 280 av eleverna som svarat på enkäten. Ungefär 13 % av de 

gymnasielever i år 2 som svarat på enkäten 2019 i Gävleborgs län har använt cannabis någon 

gång. Andelen narkotikaanvändare som använt de andra drogerna är relativt låg. Användningen 

av spice har minskat från 44 % till 5 % mellan 2013 och 2019, en trend som enligt CAN (2018) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cannabis
Receptb
elagda
medel

Amfeta
min

Kokain Annan Ecstasy Heroin Spice Vet ej

2007 91 11 8 3 7 7 2 2

2010 96 16 8 6 12 7 3 3

2013 92 14 10 10 9 7 5 44 4

2016 94 11 7 6 10 9 1 17 1

2019 96 11 9 9 5 10 1 5 1

A
n

d
el

 i 
p

ro
ce

n
t 

(%
)

Andel av narkotikaanvändarna som använt respektive drog

2007

2010

2013

2016

2019



 

   21(32) 

  

  
 

 

även sker på nationell nivå. Innan 2013 fanns inte spice med som alternativ i frågeformuläret 

och det som är anmärkningsvärt är snarare den höga siffran år 2013 än minskningen 

efterföljande år. 

Figur 19. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Figur 19 visar andelen med olika narkotikarelaterade riskbeteenden i årskurs 9 år 2017 och 

gymnasiet år 2 2019. Det är samma årskull som svarat på de respektive undersökningarna. 

Andelen som någon gång har använt narkotika eller har använt det de senaste 12 månaderna 

har nästan tredubblats mellan de två undersökningarna, vilket indikerar att ungdomar debuterar 

med narkotika mellan årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet. 

Spel 
Svensson och Zetterqvist (2019) skriver i CAN:s fokusrapport 03 Spel om pengar bland unga 

att andelen unga i både årskurs 9 och gymnasiet år 2 som spelat om pengar de senaste 30 

dagarna har minskat markant mellan år 2000-2012. De konstaterar också i rapporten att 

spelandet om pengar har minskat signifikant för unga i de två årskurserna mellan 2012-2018, 

med undantag för pojkar i gymnasiet år 2 där andelen är konstant över tid.  

 
Figur 20. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 
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Figur 20 visar andelen som spelat om pengar de senaste 12 månaderna och de senaste 30 

dagarna i gymnasiet år 2 i Gävleborgs län 2013-2019. Bland pojkarna har 29 % spelat om 

pengar de senaste 12 månaderna och 14 % har spelat om pengar de senaste 30 dagarna år 2019. 

Bland flickor är andelarna lägre, 2019 har 5 % av flickorna spelat om pengar de senaste  12 

månaderna och endast 1 % har spelat om pengar de senaste 30 dagarna. Resultatet visar på en 

liknande trend som den beskriven av Svensson och Zetterqvist (2019). Både andelen som spelat 

om pengar de senaste 12 månaderna och andelen som spelat om pengar de senaste 30 dagarna 

har minskat över tid. En större andel pojkar än flickor har spelat om pengar. Några av frågorna 

om spelande i undersökningen 2019 används även av Folkhälsomyndigheten i nationella 

folkhälsoenkäten. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) har en person riskabelt spelande om de 

svarar ibland, ofta eller nästan alltid på frågorna: 

Har du under de senaste 12 månaderna...  

a) ...spelat för mer än du verkligen har råd att förlora? 

b) ...behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning? 

c) ...återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna du förlorat?  

d) ...lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för? 

Enligt denna definition har 33 % av eleverna som har spelat de senaste 12 månaderna i 

Gävleborgs län 2019 ett riskabelt spelande. Sett till samtliga elever, både de som spelat de 

senaste 12 månaderna och de som inte gjort det, så är det totalt 5 % av alla elever som svarat 

på enkäten som har ett riskabelt spelande. Fram till år 2018 användes ett annat mått på riskabelt 

spelande, det går därför inte att jämföra dessa siffror med hur det sett ut tidigare. Enligt 

Svensson och Zetterqvist (2019) har det tidigare måttet visat att andelen av samtliga elever, 

inklusive de som inte spelat, i gymnasiet år 2 som har ett riskabelt spelande har varit relativt 

oförändrad över tid. 

 

Figur 21. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 
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Figur 21 visar fördelningen av vilka spel, både online och på annat sätt, som de som spelat om 

pengar de senaste 12 månaderna har spelat. De som svarat på frågan kan ha markerat flera 

alternativ. De vanligaste spelen tycks vara spel på sport/hästar, poker och lotterier. Lägst andel, 

25 %, anger att de spelat på spelautomater. Enligt Folkhälsomyndigheten (2017b) är 

spelproblem vanligare bland ungdomar som konsumerar alkohol. Förekomsten av spelproblem 

är även vanligare bland ungdomar med lägre betyg eller som inte studerar. Den senare gruppen, 

de som inte studerar, är inte inkluderad i undersökningen ”Skolelevers drogvanor” eftersom 

undersökningen genomförs i skolan. Detta innebär att andelen med spelproblem i åldersgruppen 

17- eller 18-åringar kan vara underskattad utifrån undersökningens resultat. Skulle de 

ungdomar i gymnasieålder som inte går i skolan medverka i undersökningen skulle andelen 

med olika riskbeteenden troligen vara något högre, så även andelen med spelproblem.  

Samvariation 
I följande avsnitt presenteras samvariation mellan bakgrundsvariabler och ett par utvalda 

riskbeteenden. Samvariationen innebär att alla som svarat på enkäten delas in i två grupper 

beroende på en bakgrundsvariabel, t.ex. huruvida elevens föräldrar accepterar riskbeteende eller 

inte. Andelarna av de i respektive grupp som har respektive riskbeteende visas i diagrammen. 

Om andelarna signifikant skiljer sig mot varandra innebär det att det är en högre andel i den ena 

gruppen som har riskbeteendet. Här är det viktigt att skilja på kausala samband och 

samvariation. Att en högre andel av eleverna som har föräldrar som accepterar riskbeteende är 

alkoholkonsumenter, såsom visas i figur 22, innebär inte att det är föräldrarnas acceptans som 

orsakar konsumtionen av alkohol. Denna grupp kan även inneha andra egenskaper som skiljer 

sig från gruppen vars föräldrar inte accepterar riskbeteenden och eventuellt är det de 

egenskaperna påverkar elevens konsumtion av alkohol. Föräldrars acceptans behöver varken 

vara orsaken eller förklaringen till varför mönstret ser ut som det gör. Det behöver inte heller 

vara så att alla i en viss grupp har ett riskbeteende enbart för att de tillhör en av grupperna. 

Samvariationen kan ändå ge en uppfattning om genomsnittliga skillnader som vi ser mellan 

olika grupper. Sannolikheten att en slumpmässigt utvald person konsumerar alkohol är större 

om personen har föräldrar som accepterar riskbeteende än om hen har föräldrar som inte gör 

det. 

De bakgrundsvariabler som används i avsnittet är föräldrars acceptans för riskbeteende, om 

eleven har skolkat, om eleven trivs i skolan, om eleven har minst en förälder med 

högskoleutbildning samt om eleven är 18 år. I slutet visas även samvariation mellan flera olika 

riskbeteenden.  
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Figur 22. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Figur 22 visar att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan elever som har föräldrar 

som accepterar riskbeteende och de som har föräldrar som inte accepterar riskbeteende gällande 

samtliga presenterade riskbeteenden. Eftersom konfidensintervallen4 ytterst på staplarna inte 

överlappar är skillnaderna statistiskt signifikanta. Elever delas in i gruppen ”Föräldrar som 

accepterar riskbeteende” om de i enkäten har svarat stämmer ganska eller mycket bra på någon 

av följande frågor; a) För mina föräldrar är det okej om jag dricker alkohol, b) För mina 

föräldrar är det okej om jag röker hasch/marijuana, c) För mina föräldrar är det okej om jag 

röker cigaretter, d) För mina föräldrar är det okej om jag snusar, e) För mina föräldrar är det 

okej om jag dricker mig berusad. Exempelvis visar diagrammet att andelen alkoholkonsumenter 

bland elever med accepterande föräldrar är 96 %, jämfört med andelen alkoholkonsumenter 

bland elever med icke-accepterande föräldrar som är 65 %. Liknande skillnader kan urskiljas 

även för övriga riskbeteenden. En stor skillnad syns för andelen som konsumerat alkohol de 

senaste 30 dagarna. Studier visar att sannolikheten att en ungdom är rökare, har testat att röka 

eller röker mer än fem cigaretter om dagen är lägre om personen bor i ett hushåll med strikta 

anti-rökning-regler (Clark et al 2006).  

                                                           
4 Linjerna längst ut på staplarna visar resultatets konfidensintervall. Konfidensintervallet innebär att vi med 95 % 

statistisk säkerhet vet att det riktiga värdet ligger inom intervallet. Det resultat som redovisas är medelvärdet för 

konfidensintervallet. Ju bredare konfidensintervall, desto osäkrare är resultatet. 
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Figur 23. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Även figur 23 ovan tyder på ett liknande samband gällande acceptans hemma och 

riskbeteenden. Figur 23 visar att gruppen elever som har blivit bjuden på alkohol hemma i större 

utsträckning har samtliga riskbeteenden. De nedersta staplarna visar andelen som är över 18 i 

respektive grupp. Konfidensintervallen överlappar så det verkar inte som att de som blivit 

bjudna på alkohol hemma består av en högre andel 18-åringar.  
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Figur 24. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Figur 24 visar samvariationen mellan skolk och riskbeteenden. Till gruppen ”Har skolkat” 

räknas de elever som angett att de brukar skolka minst en gång per termin och den andra 

gruppen är de som inte brukar skolka. Figuren visar att andelarna för olika riskbeteenden är 

signifikant högre bland de elever som har skolkat. Störst är skillnaden bland andelen 

tobaksanvändare, där andelen tobaksanvändare är 50 % bland de som skolkat och 25 % bland 

de som inte har skolkat. 

 

Figur 25. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Undersökningen Skolelevers drogvanor innehåller inte så många frågor om elevens 

socioekonomiska bakgrund. Grupperna i figur 25 är baserad på om minst en av elevens föräldrar 

har studerat på universitet eller högskola eller inte. Eftersom konfidensintervallen överlappar i 

figuren går det inte med säkerhet att säga om det är någon skillnad mellan andelarna med olika 
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riskbeteenden i de två grupperna. Utifrån figuren går det inte att säga att det finns en skillnad i 

riskbeteenden mellan grupperna.  

 

 

Figur 26. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

Flera riskbeteenden blir lagliga, om än fortfarande riskfyllda, vid 18 års ålder. Därför 

undersöktes huruvida de som fyllt 18 vid ifyllandet av enkäten har riskbeteenden i högre grad 

än de som inte fyllt 18. Figur 26 visar att det inte verkar finnas signifikanta skillnader mellan 

grupperna. I årets undersökning verkar det därmed inte som att de som fyllt 18 har 

riskbeteenden i högre grad. En spekulation är att det snarare är andra faktorer än åldersgränsen 

för exempelvis tobak och alkohol som influerar elevers riskbeteende. 

 

 

Figur 27. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 
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Figur 27 visar andelen av de som har respektive riskbeteenden i vänsterspalten som även har 

riskbeteendet i högerspalten. Bland de som konsumerat alkohol de senaste 30 dagarna är det 90 

% som är riskkonsumenter, 66 % som också har spelat om pengar, 77 % som har använt 

narkotika samt 79 % som även är tobaksanvändare. Den starkaste samvariationerna bland de 

som har använt narkotika är att 30 % även använder tobak. Bland de som är riskkonsumenter 

av alkohol är det 46 % som även använt narkotika. Bland de som spelat om pengar är det 29 % 

som även är riskkonsumenter. Bland de som använder tobak är 73 % även riskkonsumenter och 

76 % har även använt narkotika. Notera att dessa siffror inte innebär att alla som har det ena 

beteenden också har det andra. Siffrorna visar snarare sannolikheten att en person som har det 

ena riskbeteendet även har det andra. 
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Tabell B1. Problem i respektive problemkategori. 
 

Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg 2019. 

 

Problemkategori Individuella problem Relationsproblem Sexuella 
problem 

Brottsrelaterade 
problem 

Råkat ut för minst ett 
av följande 

Råkat ut för olycka eller 
skadats 
Medvetet skadat dig själv 
Tappat pengar eller andra 
värdesaker 
Förstört saker eller kläder 
Behövt uppsöka sjukhus 
eller akutmottagning 
Åkt moped, bil eller annat 
motorfordon med berusad 
förare 
Badat på djupt vatten 
Blivit fotad/filmad i en 
pinsam eller kränkande 
situation 

Råkat i gräl 
Fått problem med 
förhållandet till 
föräldrar 
Fått problem med 
förhållandet till 
vänner 

Haft sex du 
ångrat 
dagen efter 

Råkat i slagsmål 
Medvetet skadat 
någon annan 
Blivit utsatt för våld 
Blivit bestulen eller 
rånad 
Råkat i bråk med 
polisen 
Kört moped, bil eller 
annat motorfordon 
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Tabell B2.  

LÄNSJÄMFÖRELSE MELLAN 2016 OCH 2019 

 

JÄMFÖRELSE MED RIKET 2019 

 
Pojkar Flickor Samtliga 

 
Pojkar Flickor Samtliga 

 

Alkoholkonsumenter 
    

*   
 

Storkonsumenter av alkohol    
 

*   
 

Intensivkonsumenter av 

alkohol 

    

*   
 

Har druckit hembränt 
 

* 
  

* * * 
 

Har druckit smuggelsprit * * * 
 

   
 

Tobaksanvändare 
    

*  * 
 

Rökare 
    

   
 

Röker dagligen 
    

   
 

Snusare 
  

* 
 

* * * 
 

Snusar dagligen 
    

* * * 
 

Använt narkotika 
    

   
 

Not: * indikerar en signifikant skillnad. Till höger indikerar prickarna skillnader mellan Gävleborgs resultat och 
resultatet i Riket. Röd prick: Högre andel i Gävleborg än i riket. Gul prick: Lika stor andel i Gävleborg som i Riket. 
Grön prick: Lägre andel i Gävleborg än i Riket. Prickarna säger ingenting om hur stor skillnaden är. 
Alkoholkonsument: Har någon gång druckit alkohol. 
Intensivkonsument: Har under de senaste 30 dagarna vid ett och samma tillfälle har druckit en alkoholmängd 
motsvarande minst en helflaska vin.  
Storkonsument: Dricker motsvarande minst 14 standardglas (pojkar) respektive 9 standardglas (flickor) per vecka. 
Riskkonsument: I genomsnitt druckit 9 (flickor) respektive 14 (pojkar) standardglas i veckan eller mer eller 
intensivkonsumerat 1 gång i månaden eller oftare 
 

 


