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Sammanfattning

En fjärdedel har minst ett riskbeteende
Alkohol- och tobakskonsumtionen har minskat bland skolelever i Gävleborg och i Sverige. Tre
fjärdedelar av eleverna i årskurs 9 i Gävleborg har inget riskbeteende. En majoritet av eleverna trivs i
skolan och är nöjda med sitt förhållande till sin familj.

En fjärdedel av eleverna i årskurs 9 i Gävleborg har dock fortfarande någon form av riskbeteende i form
av tobaks- eller narkotikaanvändning, riskkonsumtion av alkohol, tidig berusningsdebut eller
konsumtion av alkohol senaste 30 dagarna. Det är också ofta samma grupper som har olika typer av
riskbeteenden, t.ex. är det hela 78 procent av de som någon gång använt narkotika som är
tobaksanvändare.

De flesta upplever problem i samband med alkoholkonsumtion
Över hälften av alkoholkonsumenterna har upplevt någon sorts problem i samband med
alkoholkonsumtion under det senaste året.. Det handlar bland annat om att ha blivit utsatt för våld,
behövt uppsöka sjukhus eller akutmottagning eller förstört saker eller kläder. Bland de som har flera
olika riskbeteenden är risken att råka ut för olika typer av alkoholrelaterade problem högre än bland
övriga.

Den minskade alkoholkonsumtionen har inte ersatts av nätdroger
Medan alkohol- och tobaksanvändningen har minskat över tid har narkotikaanvändningen varit mer
stabil. Den har varierat något men inte ökat sedan början på 2000-talet. Användningen av nätdroger har
minskat sedan 2014. Sammantaget finns det inget som tyder på att den minskade alkoholkonsumtionen
har ersatts av ökad användning av narkotika eller nätdroger.

Det är dock en högre andel som erbjudits att köpa eller använda narkotika och som haft lust att prova
narkotika än som faktiskt har använt någon form av narkotika. Andelen som erbjudits att använda
narkotika har dessutom ökat under senare år vilket indikerar att tillgängligheten till narkotika har ökat.
Den grupp som erbjudits eller haft lust att använda narkotika men inte gjort det är viktig att nå för att
förebygga narkotikaanvändning.

Socioekonomisk position verkar inte påverka riskbeteenden bland unga
I den vuxna befolkningen finns skillnader i hälsorelaterade beteenden så som alkohol- och
tobakskonsumtion mellan grupper med olika socioekonomisk position. Något liknande samband verkar
inte finnas bland unga. Det finns få eller inga samvariationer mellan föräldrarnas utbildningsnivå
respektive elevernas självskattade ekonomi och olika riskbeteenden.

Föräldrarna har en viktig roll
I rapporten redovisas förekomsten av olika faktorer kopplat till familjen och deras betydelse för
riskbeteenden. De olika riskbeteenden som undersöks i rapporten samvarierar bland annat med
föräldrarnas inställning till riskbeteenden, bjudvanor och insyn i barnets fritid. Barn till föräldrar som
bjuder på alkohol, accepterar riskbeteenden hos barnet eller som inte vet vad barnet gör på fredags-
eller lördagskvällar tenderar att i större utsträckning ha olika riskbeteenden.

Resultatet indikerar, i linje med forskning, att föräldrar kan påverka sina barns riskbeteenden genom att
vara restriktiva med att bjuda på alkohol i hemmet och att inte acceptera riskbeteende hos sitt barn.
Särskilt stor roll verkar föräldrarnas inställning till barnets riskbeteende spela.
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Skolan är viktig men ANT-undervisningenminskar kraftigt
Det är allt färre av eleverna i årskurs 9 i Gävleborg som fått ANT-undervisning i skolan. Andelen har
nästan halverats sedan 1996 och mer än hälften av eleverna har inte haft ANT-undervisning under
läsåret.

Skolan har också en viktig roll att spela genom att skapa en god skolmiljö där eleverna trivs. Bland de
elever som inte trivs i skolan och/eller skolkar finns en högre andel med riskbeteenden än bland övriga.
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1. Inledning
Under 2017 genomfördes den åttonde undersökningen av skolelevers alkohol- och drogvanor i årskurs
9 i Gävleborg. Undersökningen är en totalundersökning bland alla länets niondeklassare. Den
genomförs av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) på uppdrag av Länsstyrelsen
Gävleborg, Region Gävleborg och länets tio kommuner som också samfinansierar undersökningen.
Undersökningen i årskurs 9 i Gävleborg genomfördes för första gången 1996. 1998 genomfördes den
första undersökningen i årskurs 2 på gymnasiet i Gävleborg, något som CAN började med nationellt
2004.

Syftet med undersökningen är att beskriva utvecklingen av alkohol-, tobaks- och drogvanor bland
ungdomar i länet utifrån ett brett folkhälsoperspektiv. Undersökningen gör det möjligt att följa ungas
erfarenheter av alkohol, tobak och narkotika över tid och är ett underlag såväl för planering som
uppföljning av det förebyggande arbetet. Den långa tidsserien ger en större säkerhet i bedömningen av
utvecklingen över tid och möjligheten att jämföra länets resultat med riket är en styrka. Uppföljningar
visar också att resultaten från skolundersökningarna har lett till nya beslut och konkreta aktiviteter i
kommunerna (Östlund, 2009).

Samhällsmedicin bearbetar resultatet och tar fram tidsserier som möjliggör jämförelser över tid och
mellan kommuner i länet. Sedan starten har man valt att fokusera på utvalda kärnindikatorer. CAN
sammanställer också en rapport för hela länet och kommunerna (Zetterqvist, 2017). Rapporten och
materialet kan hämtas via Samhällsmedicins hemsida http://www.regiongavleborg.se/smg.

Syftet med denna rapport är ge en överblick över några av resultaten över tid samt att komplettera
redovisningen av kärnindikatorerna med en fördjupning i några av resultaten på länsnivå. Ambitionen är
bland annat att ge en bild av hur olika riskbeteenden samvarierar med andra faktorer och med
varandra. Ambitionen är också att rapporten ska kunna fungera som ytterligare underlag för att
utveckla det förebyggande arbetet. Rapporten är sammanställd av Evelina Johansson, utredare på
Samhällsmedicin, Region Gävleborg.

1.1. Underlag och tolkningar
Årets enkätundersökning genomfördes i mars 2017. Mer information om hur undersökningen
genomförs och bearbetas finns i Så genomförs CAN:s skolundersökningar (Gripe, 2013a). Bortfallet i
undersökningen delas upp i klassbortfall och elevbortfall. Av klasserna i årets urval var det 95 procent
som svarade på enkäten. Bland eleverna i deltagande klasser var svarsfrekvensen 83 procent. Detta är i
nivå med tidigare undersökningar och bortfallet är lägre än i riket.

I underlaget till denna rapport inkluderas alla elever som svarat på enkäten i Gävleborg, d.v.s. även
elever bosatta utanför Gävleborg som går i skolan i någon av länets kommuner. Underlaget omfattar
därmed 2375 elever 2017. För tidigare år är underlaget mellan 2000-2700 individer respektive år. De
könsuppdelade siffrorna gäller de som identifierat sig som man respektive kvinna. I siffrorna för
samtliga ingår dessutom de som inte angett kön och de som angett annan könsidentitet.

Enskilda siffror bör 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. Överlappar dessa mellan de olika grupperna är skillnaden
inte statistiskt säkerställd. Finns det däremot ingen överlappning är skillnaderna statistiskt signifikanta
på 95-procentsnivå.
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Flera av tabellerna i rapporten belyser hur olika faktorer samvarierar. Det är viktigt att poängtera att
det utifrån denna typ av studie inte går att säga något om orsak och verkan. I rapporten studeras bland
annat om det är vanligare att vara alkoholkonsument, tobaksanvändare eller ha använt narkotika bland
de som trivs ganska eller mycket dåligt i skolan jämfört med de som trivs bra. Det går dock inte utifrån
resultatet att säga huruvida elever som trivs dåligt i skolan i större utsträckning dricker alkohol,
använder tobak eller narkotika eller om de som använder dessa substanser trivs sämre i skolan. Med
andra ord går det inte säga vad som orsakar vad. Det är också viktigt att poängtera att en samvariation
inte automatiskt betyder att det ena orsakar det andra. Till exempel kan såväl skoltrivsel som
riskbeteende vara uttryck för andra bakomliggande faktorer.

1.2. Disposition
Rapporten inleds med en översiktlig beskrivning av hur alkohol-, tobaks- och narkotikaanvändningen
utvecklats i Gävleborg och i riket sedan 1996. Detta följs av en mer utförlig beskrivning av gruppen som
är narkotikaanvändare för att undersöka hur några användarmönster utvecklats över tid. Därefter
redovisas en ansamling av olika riskbeteenden och hur olika riskbeteenden samvarierar. Avsnitt två
avslutas med en redogörelse av förekomsten av olika problem kopplat till alkoholkonsumtion för olika
grupper i länet.

I avsnitt tre och fyra följer en beskrivning av olika faktorer som kan påverka ungdomars riskbeteende
kopplat till familjen respektive skolan.
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Flera riskbeteenden i form av användande av alkohol, tobak och droger har minskat bland svenska
skolungdomar. Andelen elever i årskurs 9 i Gävleborg som någon gång druckit alkohol har nästan
halverats sedan 1996. Då var andelen 79 procent, idag 41 procent. Minskningen har skett bland både
flickor och pojkar och följer utvecklingen i riket. Även andelen ungdomar som konsumerar mycket
alkohol har minskat. Andelen elever som dricker motsvarande 16 burkar starköl i månaden eller mer

1

var 21 procent 2002 och har nu minskat till 5 procent.

Tobaksanvändandet minskar
Även tobaksanvändandet har minskat under perioden. 2017 var 14 procent av eleverna i årskurs 9
tobaksanvändare, jämfört med toppnoteringen på 36 procent 2002. Även här sker minskningen både
bland pojkar och flickor och följer utvecklingen i riket. Som tobaksanvändare räknas alla som uppgett att
de röker och/eller snusar, oavsett frekvens. Den mer frekventa tobaksanvändningen har också minskat.
Andelen dagligrökare har minskat från 8 procent 1999 till 2 procent i årets mätning. För daglig snusning
mättes en topp 2002 med 9 procent som sedan minskat till dagens 3 procent.

Det finns dock relativt stora skillnader mellan flickor och pojkars snusande. 10 procent av pojkarna
snusar jämfört med 3 procent av flickorna. För rökning är förhållandet det omvända. 12 procent av
flickorna röker jämfört med 10 procent av pojkarna. När det gäller tobaksanvändandet är det också
viktigt att framhålla att 71 procent av de niondeklassare som röker och 38 procent av de som snusar vill
sluta, nu eller i framtiden.

Även i gymnasiets årskurs 2 har andelen alkoholkonsumenter och tobaksanvändare minskat.
Minskningen är dock inte lika stor som i årskurs 9. I Gävleborg har andelen alkoholkonsumenter
minskat med 11 procentenheter i gymnasiet sedan 1998. Andelen tobaksanvändare har minskat med 12
procentenheter. Den positiva utvecklingen med att allt fler väljer bort alkohol och tobak stämmer väl
överens med trenden nationellt.

Andelen narkotikaanvändare är stabil
Andelen som har använt narkotika har varit mer stabil över tid. 1996 var det 5 procent av eleverna i
årskurs 9 i Gävleborg som någon gång använt narkotika. 2017 är siffran densamma efter att ha varierat
något under åren. De högsta värdena för pojkar uppmättes 2008 med 8 procent och de högsta för
flickor under 2002 med 8 procent.

1) Räknas på ett genomsnitt över året.
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Andelen alkoholkonsumenter är lägre än i riket
Även i ett kortare perspektiv minskar förekomsten av flera riskbeteenden bland länets niondeklassare. I
tabellen nedan jämförs resultatet i årets enkät med resultatet i den senaste undersökningen
dessförinnan, 2014, samt med resultatet för riket 2017.

Sedan 2014 har det skett en signifikant minskning av andelen alkoholkonsumenter i länet. Det är också
en lägre andel som druckit hembränt och som alkoholdebuterar tidigt. Andelen alkoholkonsumenter är
lägre i Gävleborg än i riket. I Gävleborg finns däremot en högre andel snusare jämfört med riket. Sedan
förra mätningen har dock andelen pojkar som snusar minskat från 15 till 10 procent i länet.
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Medan flera indikatorer visar på en positiv utveckling har andelen narkotikaanvändare varit relativt
stabil under hela tidsperioden. I debatten förekommer ibland påståendet att den minskade
alkoholkonsumtionen ersatts av användning av narkotika, bland annat i form av nya nätdroger. I
följande avsnitt görs en fördjupning kring narkotikaanvändningen i länet för att se om det skett
förändringar i användarmönster.

5 procent av deltagarna i undersökningen har någon gång använt narkotika. Ser man till användning
som ligger närmare i tiden sjunker andelen något. 3 procent har använt narkotika under det senaste
året och 1 procent under de senaste 30 dagarna. Användning av narkotika under de senaste 30 dagarna
är ett mått som ibland används som indikation på mer regelbunden narkotikaanvändning. Det är dock
viktigt att notera att även de som nyligen använt narkotika för första gången inkluderas.

Allt fler erbjuds att prova narkotika
Det är en högre andel som har erbjudits att köpa eller prova narkotika eller som någon gång haft lust att
prova narkotika men som inte gjort det än vad som faktiskt har gjort det. 18 procent har erbjudits att
köpa eller prova narkotika utan att göra det, medan 7 procent har haft lust att pröva narkotika utan att
göra det.

Sedan 2011 har andelen som använt narkotika, någon gång, under de senaste 30 dagarna och under de
senaste 12 månaderna, varit stabil. Andelen som erbjudits att prova narkotika samt andelen som haft
lust att prova narkotika men inte gjort det har dock ökat. Skillnaderna mellan 2011 och 2017 är
statistiskt signifikanta. Att andelen som erbjudits att köpa eller använda narkotika men inte gjort det har
ökat kan indikera att tillgängligheten har ökat.

Nätdroger har inte ersatt alkoholkonsumtionen
När det gäller nätdroger så är det 0,4 procent som anger att de någon gång har köpt nätdroger. Något
fler, 0,8 procent, har angett att de någon gång använt nätdroger. I undersökningen 2014 var dessa
siffror högre, 1 respektive 2,3 procent. Minskningen av de som köpt nätdroger är inte statistiskt
signifikant men det är däremot minskningen av andelen som använt nätdroger. CAN fann i en nationell
studie att ungdomar med ’ren’ nätdrogserfarenhet, d.v.s. som inte dessutom använt annan narkotika,
var relativt liten (Leifman och Henriksson, 2013).
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Leifman och Henriksson kom också fram till att den minskade alkoholkonsumtionen bland unga inte
beror på att alkoholkonsumtionen ersatts med användning av nätdroger. Bland de elever som inte
druckit alkohol under de senaste 12 månaderna svarade 0,7 procent att de använt nätdroger. Detta
gällde årskurs 9 i de nationella undersökningarna 2012 och 2013. I Gävleborg är andelen ännu lägre.
Endast 0,3 procent av de niondeklassare som inte druckit alkohol under de senaste 12 månaderna har
någon gång använt nätdroger. Minskningen i alkoholkonsumtion är större än så och andelen som
använt nätdroger är högre bland alkoholkonsumenterna. Resultatet gäller för en sammanslagning av
undersökningarna 2014 och 2017 i Gävleborg.

Cannabis är den vanligaste narkotikasorten
Hasch, Marijuana och Spice räknades alla som cannabispreparat. I undersökningen 2017 svarade 89
procent av narkotikaanvändarna i Gävleborg att de hade använt något av dessa preparat. Det har dock
skett vissa förändringar när det gäller användandet av olika sorters cannabis som går att utläsa ur
diagrammet till höger på föregående sida. Sedan förra mätningen 2014 har andelen av
narkotikaanvändarna som använt Spice minskat från 57 till 14 procent.

CAN har undersökt utvecklingen nationellt och delade då in narkotikaanvändarna i tre olika grupper: 1)
de som enbart använt cannabispreparat, 2) de som enbart använt annan narkotika och 3) de som
använt både cannabispreparat och annan narkotika. Undersökningen visade att cannabis är den helt
klart vanligaste narkotikasorten bland niondeklassare. Mellan 2000-2013 har andelen av
narkotikaanvändarna som enbart använt cannabispreparat legat på 50-65 procent. De niondeklassare
med narkotikaerfarenhet som enbart använt annan narkotika är en mindre grupp och har under samma
period varierat mellan 5-13 procent. Även gruppen som använt både cannabispreparat och annan
narkotika är mindre än de som använt enbart cannabispreparat. Den har varierat mellan 20-30 procent
(Gripe, 2013b).

Andelen med tidig narkotikadebut har varit stabil
Bland niondeklassarna med narkotikaerfarenhet i Sverige har andelen som gjort en tidigt
narkotikadebut varit runt 40 procent sedan 2001. År 2003 avviker dock genom att över hälften av
narkotikaanvändarna svarade att de använt cannabis vid 13 års ålder eller tidigare. När samma fråga
ställs till gymnasieelever med narkotikaerfarenhet är andelen lägre och har legat runt 12-13 procent
sedan 2008. Att andelen är lägre på gymnasiet beror på att fler i denna årskurs narkotikadebuterar efter
undersökningen i årskurs 9 (Gripe, 2013b).

Användningen är stabil men tillgängligheten ökar
Andelen som använt narkotika och andelen som gjort tidig narkotikadebut har alltså varit relativt stabil
över tid. Den vanligaste narkotikasorten är cannabis men inom gruppen cannabis har det skett vissa
förändringar mellan de senaste undersökningarna då en lägre andel har använt Spice. Samtidigt som
andelen narkotikaanvändare varit relativt stabil har andelen som erbjudits att prova narkotika men inte
gjort det samt andelen som haft lust att prova narkotika men inte gjort det ökat något. Denna grupp
kan vara viktig att nå för att förebygga narkotikaanvändning. Att alltfler erbjuds att prova narkotika
indikerar att tillgängligheten har ökat. Det finns utifrån resultatet dock inget stöd för att den minskade
alkoholkonsumtionen beror på en ökad användning av nätdroger.
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I CAN-enkäten ställs frågor om många beteenden, konsumtionsnivåer och konsumtionsfrekvenser av
olika substanser. I detta och följande avsnitt kommer fokus att vara på fem av dem:

• Tidig berusningsdebut

• Konsumerat alkohol under de senaste 30 dagarna

• Riskkonsument av alkohol

• Tobaksanvändare

• Använt narkotika någon gång

Eleverna får i enkäten ange hur gamla de var första gången de gjorde en rad saker, däribland blev
berusad av alkohol. Tidig berusningsdebut innebär att man blivit berusad av alkohol första gången vid
13 års ålder eller tidigare. Detta riskbeteende skiljer sig från de andra genom att det ligger längre
tillbaka i tiden. Övriga beteenden som listas här, förutom narkotikaanvändning, handlar om beteende i
närtid eller under det senaste året.

Alkoholkonsumtion under de senaste 30 dagarna används som ett mått på mer frekvent
alkoholkonsumtion. Det ska dock poängteras att det även fångar in de som konsumerat alkohol för
första gången under de senaste 30 dagarna.

Riskkonsument av alkohol innefattar dels de som druckit över ett visst antal standardglas alkohol i
veckan eller mer under det senaste året. För flickor gäller 9 standardglas och för pojkar 14 standardglas.
Riskkonsument innefattar också de som har intensivkonsumerat en gång eller mer under den senaste
månaden. Intensivkonsumtion innebär att vid ett och samma tillfälle ha druckit en alkoholmängd
motsvarande minst en helflaska vin eller fyra burkar starköl eller fyra burkar blanddrycker eller sex
burkar folköl eller 25 cl sprit. Riskkonsumenter inkluderar på så vis både de som konsumerat mycket
under det senaste året och dem som konsumerat mycket vid ett tillfälle under den senaste månaden.

Tobaksanvändare innefattar de som svarat att de röker och/eller snusar. Använt narkotika någon gång
innefattar de som svarat att de använt narkotika, oavsett när eller hur frekvent man gjort det.

Det finns som sagt andra beteenden som efterfrågas i enkäten. Dessa fem riskbeteenden har valts ut för
att representera de tre olika aspekterna tobaksanvändning, alkoholkonsumtion och
narkotikaanvändning.

Tre fjärdedelar har inget riskbeteende
I diagrammet ovan har de olika riskbeteendena summerats. Eleverna delas, utifrån deras svar, in i inget
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riskbeteende, ett, två respektive tre eller flera riskbeteenden. Summeringen visar att en klar majoritet,
75 procent, av eleverna inte har något av dessa riskbeteenden. Samma siffror gäller såväl för flickor som
för pojkar. 12 procent av eleverna har ett riskbeteende d.v.s antingen röker/snusar, har konsumerat
alkohol under de senaste 30 dagarna, riskkonsumerar alkohol, har använt narkotika eller
berusningsdebuterade tidigt. 6 procent har två riskbeteenden och 7 procent av eleverna har tre eller
flera riskbeteenden.

2.4. Samvariation mellan riskbeteenden

Det är ofta samma grupper som har flera olika beroendeframkallande levnadsvanor eller riskbeteenden.
Att ha ett riskbeteende ökar sannolikheten för att också ha andra (Folkhälsomyndigheten, 2013; CAN
2013b, El-Khouri m.fl. 2005). Även i Gävleborg finns dessa samvariationer. I tabellen nedan anges hur
stor andel inom olika grupper som också har andra riskbeteenden, t.ex. hur stor andel av dem som
riskkonsumerar alkohol som är tobaksanvändare eller hur stor andel av de som använt narkotika som
riskkonsumerar alkohol.

Tabellen ska läsas kolumnvis och kolumnen längst till höger anger förekomsten av olika riskbeteenden
bland samtliga elever i undersökningen. Vi ser att andelen med riskbeteenden är högre i alla riskgrupper
jämfört med andelen bland samtliga elever. Till exempel är andelen tobaksanvändare bland de som
använt narkotika 78 procent jämfört med 14 procent bland samtliga. Andelen som använt narkotika
bland de som berusningsdebuterade tidigt är 35 procent jämfört med 5 procent bland samtliga.

CAN jämförde 2013 förekomsten av riskbeteenden i gruppen som använt narkotika med övriga elever.
Förutom skillnader i nivåer framkom också att förekomsten av riskbeteenden minskat i båda grupperna
mellan 2000-2013. Minskningen var dock inte lika stor bland elever med narkotikaerfarenhet som bland
andra elever (Gripe, 2013b). Det innebär att det skett en ökad polarisering mellan dessa grupper av
elever där skillnaderna i andel med riskbeteenden ökat.

82017-11-24  Samhällsmedicin, Region Gävleborg, Riskbeteenden i Gävleborg

Tabellen visar riskbeteenden i olika grupper och  ska läsas kolumnvis. Källa: CAN och Samhällsmedicin, Region Gävleborg.



Alkohol kan resultera i negativa konsekvenser och problem. I enkäten får eleverna ange om de varit
med om en rad olika problem i samband med att de druckit alkohol under det senaste året. En majoritet
av alkoholkonsumenterna har varit med om något av dessa problem. Det handlar bland annat om att ha
blivit utsatt för våld, behövt uppsöka sjukhus eller akutmottagning eller förstört saker eller kläder.

En högre andel flickor upplever problem
Totalt har 59 procent av alkoholkonsumenterna angett att de varit med om något av problemen en eller
fler gånger, 52 procent av pojkarna och 65 procent av flickorna. Skillnaden mellan flickor och pojkar är
statistiskt signifikant vilket innebär att flickor generellt oftare upplever problem än vad pojkar gör. I
diagrammet ovan är problemen indelade i de olika kategorierna brottsrelaterade problem, individuella
problem, relationsproblem och sexuella problem. Andelen anges av de som konsumerat alkohol.

Skillnaden mellan flickor och pojkar är statistiskt signifikant när det gäller individuella problem och
relationsproblem. En högre andel flickor har upplevt dessa problem jämfört med pojkar. Till exempel. är
det en högre andel flickor som förstört saker eller kläder i samband med alkoholkonsumtion. Det är
också en högre andel flickor som fått problem med förhållandet till vänner respektive föräldrar i
samband med att de druckit alkohol. När det gäller brottsrelaterade problem finns det sammantaget
ingen skillnad mellan flickor och pojkar. Det är dock en högre andel av pojkarna som har kört moped, bil
eller annat motorfordon i samband med att de druckit alkohol, 20 procent, jämfört med flickorna, 12
procent. 12 procent av alkoholkonsumenterna har haft sex de ångrat dagen efter och här är
skillnaderna mellan pojkar och flickor inte statistiskt säkerställd.

Individuella problem är den vanligaste typen av problem
Nästan hälften av alkoholkonsumenterna har upplevt individuella problem i samband med
alkoholkonsumtion. Det är den vanligaste sortens problem och innefattar bland annat de som tappat
pengar eller andra värdesaker i samband med alkoholkonsumtion.

Om man istället räknar andelen som upplevt problem i samband med alkoholkonsumtion bland samtliga
elever, alltså även de som inte är alkoholkonsumenter, är andel som upplevt någon av de angivna
problemen 19 procent. 9 procent brottsrelaterade, 15 procent individuella problem, 11 procent
relationsproblem och 4 procent sexuella problem.
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De elever som har fler riskbeteenden löper större risk att vara med om olika problem. Ovan anges
andelen som upplevt olika problem fördelat på de olika riskgrupperna som beskrivits tidigare. Det ska
dock noteras att andelen gäller de som också konsumerat alkohol eftersom frågan om problem gäller i
samband med alkoholkonsumtion.

Den stegvisa ökningen av problemupplevelse är tydlig i diagrammet. Högst andel som upplevt problem
finns bland de som har tre riskbeteenden eller fler. Det gäller för alla typer av problem. 86 procent av
eleverna med tre eller fler riskbeteenden har varit med om någon typ av problem i samband med
alkoholkonsumtion. Bland de som inte har något riskbeteende, men som är alkoholkonsumenter, är
andelen som upplevt dessa olika typer av problem lägre än för snittet bland alkoholkonsumenter, 36
procent jämfört med 59 procent.
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3. Vilken betydelse har familjen?

3.1. Föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas självskattade ekonomi

Flera faktorer på individnivå, i närmiljön och på samhällsnivå, kan påverka ungdomars beteende.
Familjen, kompisar och skolan är några av de faktorer som påverkar unga i deras närmiljö (El-Khouri
m.fl. 2005, Andréasson, 2002; Folkhälsomyndigheten 2006b; Sundell och Forster, 2005). I detta och
nästa avsnitt undersöks förekomsten av några av de faktorer som sägs kunna påverka ungas
riskbeteende kopplat till familjen respektive skolan. För alla faktorer jämförs två grupper av elever t.ex.
jämförs de som trivs dåligt i skolan med övriga för att undersöka om det finns skillnader i riskbeteenden
mellan grupperna.

Socioekonomi har betydelse i den vuxna befolkningen
Forskning visar att det i den vuxna befolkningen finns ojämlikheter i hälsa mellan olika socioekonomiska
grupper. Det kan gälla grupper med olika utbildningsnivå, inkomst eller yrke. Grupper med lägre
socioekonomisk position har generellt sämre hälsa och kortare förväntad livslängd jämfört med grupper
med högre socioekonomisk position (Mackenbach m. fl. 2003). Forskning tyder på att dessa skillnader
delvis kan förklaras av olikheter i hälsorelaterade beteenden så som alkohol- och tobakskonsumtion
(Martikainen m. fl. 2014). Det är dock inte kartlagt vid vilken period i livet som dessa samband etableras
och forskningen på ungdomar visar inte samma tydliga mönster som för vuxna (Hanson och Chen 2007).
Samtidigt finns det svårigheter med att fastställa ungdomars socioekonomiska position, bland annat
eftersom ungdomar har svårt att ange föräldrars yrke eller utbildningsbakgrund (Currie m. fl. 2017; Lien
m. fl. 2001).

Den nationella undersökningen visar inget samband mellan socioekonomi och riskbeteende
I CAN:s rapport om skolelevers drogvanor i riket 2014 undersökte man i vilken utsträckning det fanns
socioekonomiska skillnader i rökning, alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning hos elever i årskurs
9 respektive gymnasiets årkurs 2 (Landberg och Sommerland 2014). Skolelevernas socioekonomiska
position definierades som föräldrars utbildningsnivå och analyserna gjordes på gruppnivå. Man
undersökte hur den genomsnittliga socioekonomiska positionen på en skola samvarierade med
genomsnittliga beteenden på skolklassnivå. Föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå per skola
hämtades från SCB och kopplades på CAN-resultatet i efterhand. På så vis undkom man problemen
med eventuell felrapportering från eleverna.

I årskurs 9 fanns inga signifikanta samband mellan andelen högutbildade föräldrar och någon av
utfallsvariablerna. I gymnasiet fanns däremot ett negativt samband för tre av fyra av alkoholvanorna
och för daglig rökning. När det gäller narkotikaanvändning fanns inga signifikanta samband vare sig i
årskurs 9 eller i årskurs 2 på gymnasiet.

CAN:s undersökning genomfördes på gruppnivå för sammanlagt 247 klasser i årskurs 9. För att
undersöka eventuella socioekonomiska skillnader i riskbeteenden bland skoleleverna i Gävleborg
undersökts eventuella samvariationer på individnivå. Detta bland annat eftersom antalet skolor
respektive klasser är lägre i länet än i riket vilket gör att den statistiska osäkerheten ökar. Här definieras
istället elevernas socioekonomiska position dels utifrån elevernas rapportering av föräldrarnas
utbildningsnivå och dels utifrån elevernas självskattade ekonomiska situation.

Ingen samvariation mellan föräldrar utbildningsnivå och riskbeteenden i Gävleborg
I enkäten får eleverna svara på frågan om deras föräldrar eller vårdnadshavare har studerat på
universitet eller högskola. En relativt hög andel har valt att inte svara på frågan eller valt alternativet
’vet ej’ vilket påvisar de svårigheter som nämnts tidigare. Av de som besvarat frågan med ett ja eller nej
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har 23 procent av eleverna angett att ingen av deras föräldrar eller vårdnadshavare har studerat på
universitet eller högskola. Diagrammet ovan visar andelen med olika riskbeteenden fördelat på elever
som angett att de har minst en förälder som gjort det, respektive de som angett att ingen av
vårdnadshavarna har gjort det. Inga skillnader i tabellen är statistiskt signifikanta på 95 procentsnivå.
Det innebär att det inte verkar finnas några samband mellan elevernas socioekonomi, baserat på
elevernas rapportering av föräldrars utbildningsnivå, och riskbeteenden i form av bland annat
tobaksanvändning, riskkonsumtion av alkohol och narkotikaanvändning.

Vissa samvariationer finns mellan självskattad ekonomi och riskbeteenden
Ett alternativt sätt att definiera elevernas socioekonomiska position är genom deras självskattade
ekonomiska situation. I enkäten får eleverna svara på frågan om hur nöjda de vanligtvis är med sin
familjs ekonomiska situation. Frågan om familjens ekonomi är avsedd att fånga den subjektiva
uppfattningen och kunna tjäna som indikator på komplexa och svårmätbara förhållande om hur elever
uppfattar sin tillvaro (Thor, 2016). CAN påpekar dock att detta relativt enkla mått är sällsynt och att mer
komplexa mätningar av självskattad socioekonomisk position är vanligare (se ex Goodman m.fl. 2007;
Demakakos m. fl. 2008). Studier som använder liknande frågor för att fastställa subjektiv
socioekonomisk position förekommer dock (Ahlborg m.fl. 2017; Quon och McGrath, 2014; Svedberg m.
fl., 2016).

I diagrammet till höger jämförs de som svarat att de vanligtvis är ganska eller mycket missnöjda med
familjens ekonomiska situation med de som svarat att de är ganska eller mycket nöjda samt varken
nöjda eller missnöjda. I diagrammet benämns den förra gruppen missnöjda och den senare nöjda.
Andelen som anger att de är ganska eller mycket missnöjd med familjens ekonomiska situation är
relativt liten, endast 5 procent av eleverna. 6 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna är
missnöjda med familjens ekonomiska situation.

Av diagrammet kan vi utläsa att det finns signifikanta skillnader i andelen som konsumerat alkohol
under de senaste 30 dagarna och andelen tobaksanvändare mellan grupperna. Andelen är högre bland
de som inte är nöjda med familjens ekonomiska situation. I övrigt är skillnaderna inte signifikanta.

Resultatet på individnivå i Gävleborg följer därmed resultatet på gruppnivå i riket. Det finns få
signifikanta skillnader mellan grupperna med hög respektive låg socioekonomisk position. Detta kan
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tyda på att dessa samband fastställs först senare i livet. Det kan dock vara viktigt att poängtera
attuppdelningen i socioekonomisk position i detta fall baseras på elevernas rapportering av föräldrarnas
utbildningsnivå respektive deras uppfattning om familjens ekonomi. Det är inte säkert att denna
överensstämmer med andra mått på socioekonomisk position.

Föräldrars bjudvanor och inställning
Föräldrars beteende och inställning kan påverka ungdomars riskbeteende (Yap m. fl. 2017). Forskning
har visar att ungdomar som bjuds på alkohol av sina föräldrar dricker mer än ungdomar som inte bjuds
på alkohol (Marklund, 1997; Ferrer-Wreder, Koutakis och Stattin, 2002). Även föräldrars attityd till sina
barns beteende verkar spela in. Ungdomar vars föräldrar har en tillåtande attityd tenderar att dricka
mer än dem vars föräldrar har en mer restriktiv inställning. Ferrer-Wreder, Koutakis och Stattin fann i
sin undersökning att föräldrarnas inställning hade en större inverkan på barnens beteende än huruvida
föräldrarna bjudit på alkohol eller inte (Ferrer-Wreder, Koutakis och Stattin, 2002). Studier har även
funnit att barn till föräldrar med en tillåtande inställning till barnets tobaksbruk oftare använder tobak
(Sargent och Dalton 2001; Simons-Morton m. fl. 2004; Clark m. fl. 2006; Henriksson, 2013).

Andelen med riskbeteenden är högre bland de som blir bjudna på alkohol
17 procent av eleverna i Gävleborg anger att de någon gång under de senaste 12 månaderna blivit
bjudna på alkohol hemma av sina föräldrar. Detta inkluderar alla former av bjudvanor, även de som
angett att de fått smaka ur förälderns glas. Diagrammet till vänster ovan visar att det finns skillnader i
riskbeteenden mellan dem som har blivit bjudna och de som inte har det. Bland annat är andelen
riskkonsumenter av alkohol högre bland de som blivit bjudna på alkohol. Alla skillnader är statistiskt
signifikanta.

Stora skillnader bland ungdomar fördelat på föräldrars inställning
Det finns också tydliga skillnader i riskbeteenden i grupperna fördelat på föräldrarnas inställning. 5
procent av eleverna anger att deras föräldrar accepterar att de röker cigaretter och/eller snusar
och/eller dricker sig berusade och/eller använder narkotika. De har svarat att det stämmer ganska eller
mycket bra på påståendet ”för mina föräldrar är det okej om jag röker cigaretter/snusar/dricker mig
berusad/röker hasch/marijuana.” I diagrammet till höger ser vi bland annat att andelen
tobaksanvändare är 67 procent i gruppen med tillåtande föräldrar jämfört med 11 procent bland övriga.
För alla riskbeteenden är andelen signifikant högre i gruppen med tillåtande föräldrar jämfört med dem
vars föräldrar inte tillåter riskbeteenden. Skillnaderna mellan grupperna är också relativt stora. Andelen
med respektive riskbeteenden är minst 25 procentenheter högre i gruppen med tillåtande föräldrar för
alla riskbeteenden.
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Det går dock utifrån denna undersökning inte säga något om när den tillåtande attityden hos
föräldrarna yttrat sig och huruvida det skedde innan barnen börjat med det aktuella beteendet. En
tillåtande attityd hos föräldrarna behöver alltså inte ha föregått det aktuella beteendet utan kan vara
ett accepterande i efterhand. Det kan vara mer sannolikt att föräldrar till barn med ett visst beteende
någon gång yttrat en acceptans för det än att föräldrar till barn som inte har beteendet yttrat sig
tillåtande om det. Men det kan också vara så att en tillåtande attityd kan ha bidragit till att eleverna i
högre grad startar och fortsätter sitt riskbeteenden vilket longitudinella studier visar (Sargent och
Dalton, 2001; Simons-Morton m.fl. 2004).

Majoriteten är nöjd med förhållandet till familjen
Även relationen till familjen och föräldrarnas insyn i barnets fritid har visat sig kunna spela roll för
ungdomars beteende (El-Khouri m.fl. 2005). Landets niondeklassare är i allmänhet nöjda med sitt
förhållande till sin familj. I Gävleborg är 83 procent av flickorna och 90 procent av pojkarna vanligtvis
mycket eller ganska nöjda med förhållandet till sin familj vilket är i nivå med riket. I diagrammet till
vänster jämförs gruppen som är nöjda med förhållandet till sin familj med övriga. I gruppen övriga ingår
inte bara de som är mycket eller ganska missnöjda utan också de som svarat att de är varken nöjd eller
missnöjd. I diagrammet benämns den senare gruppen missnöjda. I denna grupp är andelen med olika
riskbeteenden högre än i gruppen som är nöjd med sitt förhållande till familjen. Skillnaderna är
statistiskt signifikanta.

90 procent av pojkarna och 94 procent av flickorna har svarat att deras föräldrar/vårdnadshavare alltid
eller för det mesta vet vad de gör på fredags- och lördagskvällar. I diagrammet till höger ser vi att
andelen med olika riskbeteenden är högre i gruppen där föräldrarna inte har samma insyn i sitt barns
fritid. I den gruppen ingår elever som svarat att deras föräldrar ibland eller för det mesta inte vet vad de
gör på fredags- och lördagskvällar. I den senare gruppen är bland annat andelen som konsumerat
alkohol under de senaste 30 dagarna högre. Skillnaderna är statistiskt signifikanta för alla
riskbeteenden.

Föräldrarna spelar roll
Sammantaget finns det brett vetenskapligt stöd för att rikta förebyggande åtgärder till tonårsföräldrar
(se t.ex. metaanalysen Yap m. fl. 2017). Föräldrarnas inställning, beteende och relation till sina barn
påverkar barnens beteende. Därför kan det förebyggande arbetet med fördel gå ut på att stötta
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föräldrar i deras roll. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om metoder på ett antal
områden inom det förebyggande arbetet. Ett sådan område är föräldrarnas roll. I skriften ”Föräldrar är
viktigast!” beskrivs olika praktiska verktyg för att arbeta förebyggande med föräldrar i fokus
(Folkhälsomyndigheten, 2006). Som stöd till föräldrar finns ”Tonårsparlören” som innehåller tips på hur
man kan tänka, argumentera och vara som tonårsförälder, med fokus på alkohol (IQ-initiativet, 2017).
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Skolan ska informera eleverna om olika beroendeframkallande medel och deras påverkan på hälsan.
Utöver undervisning kan skolan spela en viktig roll genom vilken skolmiljö som erbjuds. Skolans
psykosociala miljö verkar dessutom vara viktigare än enskild undervisning (Bremberg 2002).

ANT-undervisningenminskar
I enkäten får eleverna besvara frågan om de under läsåret haft någon undervisning om alkohol,
narkotika eller tobak. I 2017 års enkät anger 45 procent av eleverna att de har haft sådan undervisning,
vilket innebär att en majoritet av eleverna inte haft det. Andelen har nästan halverats sedan den första
undersökningen 1996 då 79 procent svarade att de haft ANT-undervisning. Samma utveckling har skett
nationellt. 1996 hade över 70 procent av eleverna i riket haft ANT-undervisning. 2011 hade ungefär
hälften av eleverna haft det (Leifman och Henriksson, 2011). I den nationella enkäten togs dock frågan
bort 2012.

De flesta trivs i skolan men andelen med riskbeteende är högre bland de som inte trivs
I skolundersökningen ställs frågor kring trivsel och skolk i skolan. Resultaten antyder att den
psykosociala miljön generellt är god eftersom en klar majoritet av niondeklassarna trivs bra i skolan. 80
procent av niondeklassarna i Gävleborg har svarat att de trivs ganska eller mycket bra i skolan. En högre
andel av pojkarna har svarat att de trivs jämfört med flickorna, 85 respektive 79 procent. Denna skillnad
finns även i riket där 83 procent av pojkarna och 73 procent av flickorna svarat att de trivs ganska eller
mycket bra. Andelen som trivs i skolan har ökat över tid. 1996 svarade 69 procent av eleverna i
Gävleborg att de trivdes ganska eller mycket bra.

2017 svarade dock 6 procent av eleverna i Gävleborg att de trivs ganska eller mycket dåligt i skolan. I
tabellen till höger har skoltrivsel satts i relation till olika riskbeteenden. Gruppen som svarat att de trivs
ganska eller mycket dåligt i skolan jämförs med övriga. Andelen med olika riskbeteenden är
genomgående högre i gruppen som trivs dåligt i skolan jämfört med de som trivs bra och skillnaderna är
statistiskt signifikanta.

*Frågan om ANT-undervisning fanns inte med i enkäten 2014.
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Samtidigt som trivseln i skolan har ökat har också andelen som skolkar minskat. 1996 angav 51 procent
av eleverna att de skolkat någon gång per termin eller mer. 2017 var andelen 26 procent. Andelen är i
nivå med riket och där såväl som i Gävleborg är andelen något högre bland flickor än bland pojkar.

Diagrammet till höger visar andelen med olika riskbeteenden fördelat på de som skolkat och de som
inte har det. Vi ser att andelen är högre bland de som skolkat än bland övriga och att skillnaderna är
statistiskt signifikanta.

Skolmiljön spelar roll
Sammantaget tyder detta på att skolmiljön har en påverkan på elevernas riskbeteenden. De som trivs i
skolan och inte skolkar tenderar att i lägre utsträckning konsumera alkohol, tobak och narkotika än de
som inte trivs och/eller skolkar. Det tyder på att skolan har en viktig roll att spela när det gäller att
erbjuda en god psykosocial miljö. Skolan ska också informera elever om olika beroendeframkallande
medel och deras påverkan på hälsan. Trots detta har andelen som haft ANT-undervisning under läsåret
nästan halverats sedan 1996. I årets undersökning anger över hälften av eleverna att de inte haft sådan
undervisning.
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