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Ungdomars användning av olika typer av droger är av stort intresse i den 
politiska och massmediala debatten. Många länder genomför därför 
undersökningar om ungdomars konsumtion av alkohol och narkotika. I 
Sverige har sådana undersökningar genomförts sedan 1971. Sedan 1986 
ansvarar CAN för undersökningarna, som har utförts på riksrepresentativa 
urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i 
undersökningarna sedan 2004. Här redovisas utvecklingen både utvecklingen 
av användningen av alkohol, narkotika och tobak sett under en längre 
tidsperiod men också, och framförallt, resultaten från 2013-års underökning. 
Både uppgifter från  årskurs 9 och gymnasiets år 2 redovisas. 
 

Material och metod 
Inför 2012 års enkät genomfördes ett stort revideringsarbete som resulterade i 
en ny enkät. Denna nya enkät testades samma år genom en s.k. ”split-half” 
som gick till på så sätt att den nya enkäten skickades ut samtidigt med den 
gamla enkäten till de deltagande skolorna. Slumpmässigt valdes hälften av 
eleverna att fylla i den nya enkäten och den andra hälften att fylla i den gamla 
enkäten. På så sätt kan man jämföra skillnaderna mellan frågorna i de två 
enkäterna, dvs. man får en uppfattning om effekten av införandet av den nya 
enkäten. Skillnader i resultat blev små mellan den gamla och den nya enkäten 
men resultaten som presenteras i dagrammen (PP) redovisar både siffror för 
den gamla enkäten 2012 (för att kunna jämföra bakåt) och den nya enkäten 
2012 (för att kunna jämföra framåt med 2013-års siffror). Det är således den 
nya enkäten används 2013. 

Undersökningarna genomförds som anonyma gruppenkäter i klassrummen. I 
2013 års undersökning deltog sammanlagt drygt 5 100 elever i årskurs 9 och 
drygt 4 300 elever i  gymnasiets år 2. För mer detaljerad beskrivning av 
undersökningens genomförande hänvisas till tidigare rapporter (t.ex. 
Henriksson & Leifman, 2011; och Leifman, 2013).. 
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Resultat 
 

Alkohol 
Andelen unga som dricker alkohol har fortsatt att sjunka och ligger idag på de 
lägsta nivåers om uppmätts i mätningarna. Ungefär hälften av all 
niondeklassare och drygt 23 procent av gymnasieeleverna uppger att de inte 
druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Motsvarande andelar för 10 
år sedan (2004) var ca 73 respektive 90 procent, 

Alkoholkonsumtionen har också fortsatt att minska och ligger idag i 
årskurs 9 på ca hälften av den nivå som uppmättes i början av 00-talet 
(då nivåerna var som högst). I takt med att konsumtionen sjunkit har 
också berusningsdrickandet (här benämnt intensivkonsumtion) 
minskat betydligt. Ungefär 10 procent av både pojkar och flickor i 
årskurs 9 uppgav i årets enkät att de intensivkonsumerar minst en 
gång i månaden. I början av 00-talet (2000, 2001) var andelarna ca 30 
procent för pojkarna och ca 25 procent för flickorna. Även bland 
gymnasieeleverna har intensivdrickandet sjunkit: från ca 50 procent för 
pojkarna och ca 40 procent för flickorna i början av mätperioden (2004-06) 
till 33 procent (pojkarna) respektive 25 procent år 2013. 

I takt med dessa minskningar i alkoholanvändning har också debutåldern 
förskjutits uppåt i åldrarna och de frågor om negativa konsekvenser som en 
följd av drickande (alkohol-relaterade problem) som ungdomarna besvarar har 
sjunkit kraftigt. 

 

Narkotika 
Narkotikaanvändningen uppvisar inte en lika positiv utveckling som när det 
gäller alkohol. Andelen pojkar som uppgett att det använt narkotika steg från 
mitten av 00-talet till 2010 men därefter har andelen sjunkit för att i årskurs 9 
vara tillbaka på samma nivå som var 2006, dvs. 7 procent uppger att de 
använt narkotika. I gymnasiet steg motsvarande andel från 16 procent år 2004 
till 21 procent 2010. Därefter har nivån stabiliserats eller sjunkit något. 2013 
var det  knappt 20 procent av pojkarna som uppgav att de använt narkotika. 

När det gäller flickorna har nivåerna legat mer stabilt under senare år, oftast 
mellan 5-7 procent i årskurs 9 och 14-15 procent i gymnasiets år 2. I årets 
mätning (2013) var andelen 6 procent i årskurs 9 och 14 procent i gymnasiets 
år 2. 

Sedan 2007 har CAN ställt frågan om man använt narkotika de senaste tolv 
månaderna. Även där framkom en viss ökning för pojkar från 2007 till 2010 
men därefter en viss nedgång eller stabila nivåer såväl  i årskurs 9 som i 
gymnasiets år 2. För flickor, både i årskurs 9 och i gymnasiet, är andelarna 
relativt oförändrade över tid och ligger på ca 4 procent i årskurs 9 för år 2013 
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och 10 procent i gymnasiet samma år. Det finns vissa tendenser till ökningar 
bland gymnasieflickorna.  
 

Tobak 

Liksom beträffande alkohol är andelen elever som röker nere på de lägsta nivåerna 
som uppmäts under hela undersökningens historia. Detta gäller dessutom, till 
skillnad från förra årets undersökning, såväl bland elever i årskurs 9 som bland 
elever i gymnasiets år 2.  

År 2000 svarade 30 procent av pojkarna och 36 procent av flickorna i årskurs 9 att de 
rökte (på fest eller mer ofta). I den senaste undersökningen har dessa siffror i stort 
sett halverats (2-3 procentenheters minskning beror dock på att formuläret fått en ny 
utformning sedan förra året). Omkring 13 procent av pojkarna och 18 procent av 
flickorna svarade att de rökte i 2013 års undersökning. Bland gymnasieeleverna låg 
dessa nivåer på 31 procent bland pojkarna och 37 procent bland flickorna vid 
undersökningens start (2004),  men är i årets undersökning nere på 28 - respektive 
33 procent.  

Rökning har under hela undersökningsperioden varit vanligare bland flickor än 
bland pojkar, men pojkar har istället i betydlig större utsträckning varit snusare. Sett 
till den totala tobakskonsumtionen (andelen elever som röker och/eller snusar) har 
nivåerna av tobakskonsumenter översiktligt följt varandra åt och även dessa nivåer är 
rekordlåga i årets undersökning. Detta dock undantaget pojkar i gymnasiets år 2 som 
istället ökat sin totala tobakskonsumtion sedan förra året, något som framför allt 
beror på en ökad snusanvändning i gruppen. Då de elever som snusar dessutom ofta 
gör detta dagligen är andelen dagliga tobaksbrukare, i såväl årskurs 9 som i 
gymnasiets år 2, högre bland pojkarna än bland flickorna. Andelen dagliga 
tobaksbrukare var i årets undersökning sju procent bland pojkarna respektive fem 
procent bland flickorna i årskurs 9, och 19 respektive 11 procent bland eleverna i 
gymnasiets år 2.  

 

Sammanfattning 
Alkohol och tobak är de droger som sedan länge dominerar droganvändningen bland 
skolelever och alltsomoftast är den mindre gruppen elever som röker (t.ex.) också 
alkoholkonsumenter. Då  båda dessa drogers användning minskat kraftigt och då  
även den avsevärt mindre uppgången som synts i narkotikaprevalensen, vänt kan 
sammanfattningsvis konstateras att  den sammanlagda droganvändningen bland 
skolelever är den lägsta som uppmäts under hela skolundersökningens  drygt 40-
åriga historia.  
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