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Drogvanor gymnasiet år 2 

I 2012 års undersökning, Stockholmsenkäten, var det ett stort bortfall bland de som 
går i gymnasiet år 2 boende i Sundbyberg, endast 42 % har svarat. På grund av det 
är det svårt att redovisa resultat. Vi har valt att i denna korta rapport redovisa 
trenderna, men inte att visa siffror då underlaget är för litet.  

Tobak – var är det på väg? 

Bland pojkar är det en positiv trend, allt färre röker medan det ökar bland flickor. 
Det är också tydligt att det är en större andel som röker i gymnasiet än i årskurs 9.  

Nationella och internationella undersökningar visar på en minskande trend av 
rökning bland unga. 

Snusanvändning skiljer sig tydligt mellan flickor och pojkar där pojkar använder 
snus och bland flickor är snusanvändningen så låg att den inte redovisas. Bland 
pojkar ses en svag minskning av snusanvändningen. 

Fler unga väljer bort alkohol 

Det finns en tydlig trend att allt fler ungdomar inte dricker alkohol sedan 2002 i alla 
åldersgrupper. Bland pojkar i gymnasiet är det nästan tre gånger så många som 
uppger att de inte dricker 2012 från 2010. Även bland flickorna ses en tydlig ökning 
av andelen som inte dricker.  

År 2012 är andelen ungdomar som dricker mycket alkohol vid ett och samma 
tillfälle (storkonsumenter1) lägre än 2002, men lägst nivåer uppvisades 2006. Mellan 
år 2010 och 2012 finns en positiv trend – både flickor och pojkar storkonsumerar 
allt mindre. Det är dock en större andel som storkonsumerar i gymnasiet år 2 än i 
årskurs 9. 

 Det vanligaste sättet att få tag i alkohol är genom kamrater och kamraters syskon, 
även om den typen av langning har minskat kraftigt sedan 2002. En tydlig 
minskning syns även gällande föräldrar som langar. Denna trend syns även i andelen 
ungdomar som uppger att de får dricka för sina föräldrar eller blir bjudna. Sedan 
2002 har föräldrar blivit mer restriktiva gällande alkohol och ungdomar. 

                                                 
1 Storkonsument: dricker minst en gång i månaden alkohol motsvarande 18 cl sprit eller en hel flaska vin eller 
fyra stora stark, cider eller sex burkar folköl. 
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För att beskriva utvecklingen av alkoholkonsumtion, sett till totalt konsumerad 
alkohol under det senaste året, görs en omräkning till sammanlagd mängd räknat i cl 
100 procent ren alkohol. Den totala alkoholkonsumtionen är år 2012 lägre än år 
2002. Det fanns en uppåtgående trend mellan 2004 och 2008 men sedan dess har 
det funnits en positiv utveckling - alltså en minskning av den totala 
alkoholkonsumtionen. Värt att notera är att detta mått påverkas av att det är allt fler 
som inte dricker alkohol. 

Dessa trender som på olika sätt visar på en minskad alkoholkonsumtion stöds av 
utvecklingen i Stockholms stad, nationella och internationella undersökningar. 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar på rekordlåga siffror 
gällande alkoholkonsumtion från den senaste nationella skolundersökningen. De 
flesta europeiska länder visar på minskningar eller inga förändringar gällande 
alkoholkonsumtion (ESPAD 2011). 

Narkotika – det går åt rätt håll 

I gymnasiet år 2 finns en minskande trend från år 2010 till år 2012. Bland både 
flickor och pojkar uppger allt färre att de har haft möjlighet att testa narkotika. 
Sundbyberg ligger på samma nivå som länssnittet, Stockholms län ligger dock över 
snittet i landet. Däremot ur ett internationellt perspektiv är det lägre andel som har 
provat narkotika än i andra länder. Det vanligaste narkotikan att ha provat är 
cannabis och det stämmer väl överens med såväl nationella som internationella 
undersökningar. 

Bortfallsanalys 

I årskurs två på gymnasiet finns Sundbybergs elever framförallt i Stockholms stad, 
51 %. Vidare finns 37 % utspridda i länets kommuner som deltar i 
Stockholmsenkäten (i Sundbybergs gymnasier går endast 7 %).  
Vid närmare analys av bortfallet i årets undersökning visar det sig att flera av 
Sundbybergs elever går i skolor som har aktivt valt bort att vara med i 
Stockholmsenkäten. Detta trots att skolan tillhör en deltagande kommun och har 
fått erbjudande om att delta. Detta är den är den främsta anledningen till det stora 
bortfallet framförallt på gymnasiet då vi ser att flera av de skolor där Sundbyberg 
har många elever inte deltagit i undersökningen. Det är dock 12 % av eleverna som 
går i skola i en kommun som inte deltar i Stockholmsenkäten och således inte har 
möjlighet att svara. 

Om Stockholmsenkäten 

Stockholmsenkäten riktar sig till årskurs 9 i grundskolan och till gymnasiet årskurs 
2. Friskolorna i Sundbybergs stad deltar på frivillig basis. Stockholmsenkäten är en 
självrapporteringsstudie som riktar sig till ungdomar. I sin nuvarande form har 
undersökningen genomförts vartannat år sedan 2002 i Sundbybergs stad. Utöver 
Sundbybergs stad genomför även de flesta andra kommuner i Stockholms län 
undersökningen. TNS Sifo har genomfört undersökningen 2012. 


