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Förord

Årets drogvaneundersökning ger en positiv bild av
ungdomssituationen i Vänersborg. Inom många områden har det
skett en förbättring vad gäller konsumtionen, som har sjunkit
(eller ligger kvar på samma nivåer som för 2008 års
undersökning).
Med årets undersökning har vi möjlighet att se på trender för
vissa av frågorna i rapporten från 2004, 2007 och 2008 års
undersökningar och fram till idag.
Vi vill passa på att tacka alla ungdomar som fyllt i enkäten samt
alla lärare, rektorer och all skolpersonal som hjälpt till att
distribuera enkäterna. Utan er insats hade denna undersökning
inte varit möjlig att genomföra.
Citera och använd gärna resultatet i rapporten, men uppge källan,
Splitvision Research.
För ytterligare information kan ni vända er till drogförebyggare
Sara Gunnarsson, Vänersborgs kommun, 0521 – 72 17 25.

Göteborg, den 28 februari 2011
Splitvision Research
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Kapitel 1
Sammanfattning och reflektioner

2010 års alkohol‐, narkotika‐ och tobaksundersökning (ANT‐
undersökning) för Vänersborg visar på en relativt positiv bild av
ungdomarnas situation.
Inom ett antal områden har konsumtionen av tobak, alkohol och
droger jämfört med tidigare års undersökningar (2004, 2007,
2008) sjunkit eller stagnerat. Även jämfört med CANs rikssnitt
2010 ser det överlag positivt ut. Avvikelser från det positiva
förekommer dock, både när det gäller jämförelser med tidigare
års undersökningar och med CANs rikssnitt.

TOBAK, ALKOHOL OCH NARKOTIKA
Tobak
Årets undersökning visar att 19 % av ungdomarna i årskurs 9
respektive 35 % i årskurs 2 på gymnasiet är tobakskonsumenter
(röker eller snusar i någon omfattning). Av samtliga ungdomar är
det 24 % som uppger att de röker och 11 % som uppger att de
snusar. I jämförelse med CANs undersökning 2010 ligger
konsumtionen i båda årskurserna under rikssnittet.
Det vanligaste sättet att få tag på tobak i årskurs 9 uppges vara
Från annan myndig person som köper ut (44 %) respektive Köper
själv för årskurs 2 på gymnasiet (49 %).
Det är 39 % av samtliga ungdomar som uppger att de röker eller
har rökt vattenpipa i någon omfattning.

Alkohol
Av samtliga ungdomar definieras 70 % som alkoholkonsumenter
(57 % i årskurs 9 respektive 85 % i årskurs 2 på gymnasiet). Dessa
värden ligger i linje med både rikssnittet i CANs undersökning
2010 och resultatet i föregående undersökning (år 2008). Det är
55 % av samtliga ungdomar som uppger att de någon gång druckit
sig berusade. 27 % (av de som i någon omfattning dricker alkohol)
i årskurs 9 definieras som intensivkonsumenter av alkohol
respektive 47 % av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet.
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Av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet
uppges det vanligaste sättet att få tag på alkohol vara via en
kompis (65 %). Det är 36 % av samtliga ungdomar som uppger att
de blivit bjudna på alkohol i sitt hem och 82 % uppger att deras
föräldrar har pratat med dem om risker med alkohol.

Narkotika
Det är 7 % av samtliga ungdomar som uppger att de någon gång
använt narkotika. De vanligaste narkotiska preparaten som
ungdomarna uppger att de använt är Hasch/Marijuana (84%),
Lugnande medel (33 %) samt GHB/GBL (8 %). I jämförelse med
både riksnittets (CAN 2010) och Trollhättans värden för år 2010
visar årets undersökning något mer positiva siffror för Vänersborg
gällande andelen ungdomar som uppger att de någon gång
använt narkotika.
Jämfört med 2008 års undersökning, uppges GHB/GBL i år vara
vanligare än amfetamin. Man kan även se att andelen ungdomar
som uppger att de har testat en gång har minskat något samtidigt
som de som uppger att de har testat några gånger har ökat något.
Dessa skillnader ligger dock inom den statistiska felmarginalen.
De som använt narkotiska preparat uppger som vanligaste orsak
att de ville/var nyfiken (27 %), detta kan jämföras med 2008 års
undersökning då vanligaste orsaken var att de mådde dåligt eller
på grund av grupptryck.

Sniffning och dopning
Det är 9 % av ungdomarna i både årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet som uppger att de någon gång sniffat/boffat. I årskurs
9 uppger flest att man sniffar/boffar flera olika preparat och
tändargas. Bland ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet uppger
man främst bensin och annat. När det gäller sniffa/boffa ligger
Vänersborgs ungdomar något högre än CANs rikssnitt.
Av ungdomarna i Vänersborgs kommun är det 3 % i årskurs 9 och
2 % i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de har testat att ta
dopningspreparat.

FRITID OCH RELATIONER
Internetanvändandet fortsätter att utgöra en integrerad del av
ungdomars fritidsvanor. Vanligast att man gör på internet är att
besöka communities eller forum (till exempel Facebook eller
Bilddagboken), vilket 37 % av samtliga ungdomar uppger.
Ungdomarna vänder sig främst till en förälder när de vill anförtro
sig till någon vuxen (79 %). Det är dock 20 % av ungdomarna i
årskurs 9 och 14 % i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de inte har
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någon vuxen som de känner förtroende inför och som de skulle
kunna vända sig till om de har problem.
45 % av samtliga ungdomar uppger att de känner sig ganska
otrygga till mycket otrygga om de skulle gå ut ensamma en kväll i
Vänersborgs centrum.

SKOLA
Bland samtliga ungdomar uppger 13 % att de att de varken trivs
bra eller dåligt samt dåligt eller mycket dåligt i skolan. Det är 4 %
av ungdomarna som uppger att de känner sig otrygga i skolan.
När det gäller mobbning är det 5 % av ungdomarna som uppger
att de har blivit utsatta för mobbning under den senaste månaden.
Det är 54 % av samtliga ungdomar som uppger att de har haft
någon ANT‐undervisning det senaste läsåret.

BIL OCH MOPED I SAMBAND MED ALKOHOL
OCH NARKOTIKA
Det är 14 % av ungdomarna i årskurs 9 som uppger att de har åkt
bil med någon alkohol‐ eller narkotikapåverkad förare,
motsvarande andel för årskurs 2 på gymnasiet är 17 %.
När det gäller andel ungdomar som själva har kört moped eller bil
narkotikapåverkad eller med alkohol i kroppen uppger 10 % av
ungdomarna i årskurs 9 detta. 17 % av ungdomarna i årskurs 2 på
gymnasiet uppger att de själva har kört moped eller bil
narkotikapåverkade eller med alkohol i kroppen.

JÄMFÖRANDE DIAGRAM
I diagrammet nedan belyser vi hur stor andel ungdomar som
röker, snusar, har varit berusade, intensivkonsumerar alkohol med
mera. Det är viktigt att komma ihåg att många av ungdomarna
undersökningen uppger att de inte alls röker, dricker eller skolkar
och så vidare. För en mer ingående bild av ungdomarnas situation
vill vi hänvisa till rapportens olika delar.
Vår förhoppning är att rapportens samlade resultat ska kunna
bidra till att insatser görs i Vänersborg mot rätt områden för att
ungdomarna ska få en så bra livssituation som möjligt.
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Diagram 1:1. Ungdomarnas situation i Vänersborg, 2010. Per årskurs 9 och
årskurs 2 på gymnasiet.
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Debutålder
I årets undersökning uppger flest ungdomar att de testade att
röka en hel cigarett, snusa, röka vattenpipa samt dricka alkohol
vid 14 års ålder. Vanligast är att man blev berusad första gången
mellan 14 och 15 år. Det är vanligast att ungdomarna uppger att
de provade narkotika vid 14 till 16 års ålder.
Diagram 1:2 och 1:3 nedan belyser i vilka åldersperioder som
ungdomar debuterar med att dricka alkohol, bli berusade, snusa,
röka en hel cigarett, röka vattenpipa samt testa narkotiska
preparat.
Viktigt att påpeka är att inte alla ungdomar omfattas av dessa
linjer. Flera av ungdomarna uppger exempelvis att de inte dricker
alkohol eller att de aldrig har provat att röka. De som har uppgett
att de aldrig testat är inkluderade i beräkningen av procentandelar
i diagram 1:2 och 1:3. Av samtliga ungdomar är det 53 % som
uppger att de aldrig har provat att röka en hel cigarett, 60 % som
aldrig provat att snusa, 62 % som aldrig rökt vattenpipa, 40 % som
aldrig druckit sig berusade och 91 % som aldrig provat narkotika.
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100%

Diagram 1:2. Sammanfattande diagram när ungdomarna i undersökningen för
första gången provade att röka cigaretter, snusa samt röka vattenpipa. Notera
att de som uppgett att de aldrig testat är inkluderade i beräkningen av
procentandelar i diagrammet. De som inte svarat på frågan är exkluderade.
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Diagram 1:3 Sammanfattande diagram när ungdomarna i undersökningen för
första gången provade att dricka alkohol, blev berusade samt provade
narkotika. Notera att de som uppgett att de aldrig testat är inkluderade i
beräkningen av procentandelar i diagrammet. De som inte svarat på frågan är
exkluderade.
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Kapitel 2
Bakgrund

På uppdrag av Folkhälsorådet i Vänersborgs Stad och
Folkhälsokommitténs kansli har Splitvision Research genomfört
2010 års undersökning om alkohol‐, narkotika‐ och tobaksvanor
bland ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet i
Vänersborgs kommun. Undersökningen genomförs för fjärde året
i rad.
Syftet med undersökningen är att synliggöra ungdomarnas
attityder och brukarmönster när det gäller tobak, alkohol och
narkotiska preparat. Undersökningen ämnar också ge en bild av
hur ungdomarnas fritid och skolsituation ser ut.
I denna rapport kommer vi att ställa vissa frågor i undersökningen
mot resultat från drogvaneundersökningen Splitvision Research
genomförde för Vänersborg år 2004, 2007 och 2008, men även
mot resultat från Trollhättans drogvaneundersökning år 2010
genomförd av Splitvision Research samt CANs riksundersökning,
20101.
Undersökningen är också en uppföljning av ”Alkohol‐, narkotika‐
och tobaksundersökning bland ungdomar i år 7 i linje med
’Ringstedsprojektet’ för Vänersborgs kommun”, vilket är ett
projekt som påbörjades år 2008 då ungdomarna, som i år går i
årskurs 9, gick i årskurs 7.
Undersökningen är en totalundersökning. Procenttal som
redovisas i rapporten i text och diagram har avrundats till hela tal.
Statistik kan ge skenet av att leverera sanningar med alltför stor
noggrannhet och exakthet. Så är inte fallet. Därför ber vi er att
läsa siffror och diagram utifrån att det ger en fingervisning om
vilka tendenser som råder.
Tabeller och diagram numreras löpande i rapporten var för sig.

1

Vid jämförelser med CAN så har vi i 2010 års undersökning inkluderat det interna
bortfallet i uträkningen av procentandelarna.
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Begrepp
I rapporten kommer vi att använda både termen årskurs 9 samt
år 9 när vi pratar om ungdomar som går i skolår 9.
Med signifikanta skillnader menas att skillnaden mellan
exempelvis tjejer och killar är så stor att vi anser att det inte är
slumpen som orsakat den, utan skillnaden är statistiskt
säkerställd.
Inga signifikanta skillnader betyder att vi statistiskt inte kan påvisa
en skillnad utan att det kan vara slumpen som har orsakat
eventuella skillnader mellan exempelvis killar och tjejer i årskurs 9.
När vi skriver att skillnaden ligger inom den statistiska
felmarginalen, menar vi att denna skillnad inte är statistiskt
säkerställd.
Tobakskonsument innebär att man i någon omfattning röker
och/eller snusar.
Alkoholkonsument innebär i denna undersökning att man under
de senaste 12 månaderna har druckit någon alkoholhaltig dryck.
Båda dessa begrepp (tobakskonsument och alkoholkonsument)
kommer från CAN (Centralförbundet för Alkohol‐ och
narkotikaupplysning).

Disposition
I kapitlet Sammanfattning och reflektioner erhålls en
sammanställning och en viss reflektion över resultatet
I följande kapitel Metod kan ni bland annat fördjupa er i hur vi har
gått tillväga, bakgrunden till undersökningen och statistisk
relevans. Undersökningens bakgrundsvariabler redovisas som
exempelvis ålder och kön.

I kapitlen Tobak, Alkohol, Narkotiska preparat, Sniffning,
Dopningspreparat, Fritid, Relationer, Skola samt Bil‐ och
mopedkörning i samband med bruk av alkohol eller narkotika
presenteras resultatet av undersökningen.
Rapporten avslutas med den enkät som resultatet av denna
undersökning baserar sig på.
Samtliga frekvenstabeller samt vissa korstabeller finner ni i en
separat, digital bilaga.

www.splitvisionresearch.se
‐10‐

Kapitel 3
Metod
En pappersenkät har delats ut i skolan till samtliga ungdomar som
går i årskurs 9 (448 elever) och årskurs 2 på gymnasiet (415
elever) i Vänersborgs kommun. Enkäten har besvarats under
vecka 46‐47, 2010.
Svarsdata har bearbetats i SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) för analys och sammanställning till frekvens‐ och
korstabeller.

Svarsfrekvens
I årets undersökning är den totala svarsfrekvensen 82 % (84 % för
årskurs 9 och 81 % för år 2 på gymnasiet), vilket är en normal och
acceptabel svarsfrekvens för den här typen av undersökningar.
År 2008 var den totala svarsfrekvensen för undersökningen 73 %
(76 % årskurs 9 och 71 % för årskurs 2 på gymnasiet). Vid 2007 års
undersökning var det 76 % som svarade.

Bortfall
Totalt för undersökningen har vi ett bortfall på 18 %. Bortfallet är
att betrakta som normalt i den här typen av undersökningar.
Flertalet av dem som inte har besvarat enkäterna var inte
närvarande vid undervisningstillfället när enkäten delades ut.
Generellt har 1‐4 personer per klass varit frånvarande på grund av
sjukdom eller annan giltig orsak samt några enstaka personer som
varit frånvarande på grund av ogiltig orsak som exempelvis skolk.
Ett fåtal enkäter från årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet är
oseriöst ifyllda och har av denna anledning tagits bort ur
materialet.
Det finns även ett internt bortfall i undersökningen gällande de
enkäter som inte är ifyllda på rätt sätt. Att en fråga räknas till det
interna bortfallet beror främst på två saker. I några fall har
deltagaren inte besvarat en fråga alls. I några fall har deltagaren
gett fler än ett svar, eller varit inkonsekventa i sina svar.
Exempelvis kan man ha angett tre olika svar på en fråga som
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enbart efterfrågar två, eller så kan man ha uppgett på fråga ett att
man inte dricker någon alkohol men ändå på fråga två angett hur
mycket. I några fall har vi inte kunnat utröna vilket av dessa svar
som är giltigt och det har därför räknats till det interna bortfallet.
Omkring 1‐5 % av svaren har räknats bort som internt bortfall per
fråga. De frågor som har högst internt bortfall är frågan om vad
man gör på internet (10 % internt bortfall) samt huruvida
deltagarna blivit bjudna på alkohol hemma (9 % internt bortfall).

Frågeunderlag
Enkätfrågorna har utformats i samarbete mellan Splitvision
Research och Vänersborgs kommuns folkhälsosamordnare och
drogsamordnare.
Frågeunderlaget utgörs (liksom vid 2004, 2007 och 2008 års
undersökningar) av en kombination av Splitvision Researchs frågor
och frågor från Vänersborgs tidigare undersökningar som delvis
baseras på CANs frågor.
Totalt består frågeunderlaget av 64 frågor, varav några är av
öppen karaktär. Själva frågeunderlaget, enkäten, finns att tillgå
längst bak i denna rapport.
Undersökningen har genomförts med ett etnografiskt perspektiv,
vilket innebär att vi i enkätuppbyggnad och vid analys av
enkätsvar fokuserar på ungdomars egen bild av tillvaron.
Det finns alltid en begränsning med enkäter, då man i förväg väljer
vilka frågor man önskar få svar på. På olika sätt har vi dock försökt
att ge utrymme för öppna svar, möjlighet att skriva ytterligare
alternativ till förvalda svarsalternativ samt möjlighet till att skriva
egna kommentarer i enkäten. Detta med syfte att så långt som
möjligt, i en enkät, få läsarnas egna perspektiv på sin situation.
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Statistik
Procenttal som redovisas i rapporten i text och diagram är
närmevärden och kommer att avrundas till hela tal. Vid
avrundning av procentsatser till närmsta heltal blir summan i vissa
diagram inte alltid 100 %.
Om flera svar tillåtits i en fråga summerar inte de olika
svarsalternativens delsummor nödvändigtvis till 100 %.
Där inte annat anges, är de uppgifter som presenteras i löptext
statistiskt säkerställda. Skillnader och likheter mellan årskurs
respektive kön presenteras i rapporten där signifikanta skillnader
finns. Även statistiskt säkerställda skillnader mellan 2010 och 2008
års undersökning redovisas. I diagram och tabeller har vi markerat
de siffror som är signifikanta mot år 2008 med en röd ruta.

Bakgrundsvariabler
Totalt har 724 elever besvarat undersökningen. För fördelning
gällande svarande per årskurs och kön, se tabell 3:1.
Tabell 3:1. Andelen och antalet svarande i undersökning fördelat per årskurs
och kön.

År 9
År 2 på gymnasiet

Tjej
47%
45%

Kille
53%
55%

Total
389
335

91 % av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de bor i
Vänersborg, 3 % bor i Mellerud, 2 % bor i Trollhättan och 3 %
uppger att de bor i annan kommun.
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Kapitel 4
Tobak
Vänersborg har positiva värden i jämförelse med rikssnittet
gällande andel tobakskonsumenter bland ungdomar. I årets
undersökning ställdes för första gången en fråga om ungdomarna
röker vattenpipa. Vänersborg ligger i linje med Trollhättans
resultat gällande denna fråga.

Tobakskonsument
Det är två av tio ungdomar i årskurs 9 och nästan fyra av tio i
årskurs 2 på gymnasiet som är tobakskonsumenter.
Tobakskonsument innebär i denna undersökning att en person i
någon omfattning uppger att han eller hon röker och/ eller
snusar.

Diagram 4:1. Andel ungdomar som uppger att de är tobakskonsumenter. Per
årskurs.
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35%
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Jämförelse över tid samt med rikssnittet
(CAN:s rapport 2010)
Sett över tid, jämfört med tidigare års ANT‐undersökningar i
Vänersborg, kan man inte se någon tydlig trend gällande andel
ungdomar som uppger att de röker eller snusar i någon
omfattning. Man kan dock se att den totala konsumtionen av
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tobak ökar med stigande ålder. I jämförelse med CANs
riksundersökning ligger tobakskonsumtionen i båda årskurserna i
Vänersborg under rikssnittet, se tabell 4:1.
Tabell 4:1. Andel tobakskonsumenter (som i någon omfattning har uppgett att
de röker och/eller snusar). Jämförelse mellan 2010, 2008, 2007 och 2004 års
undersökningar samt rikssnittet (CAN 2010). Per årskurs och kön.
Tjej år 9

Kille år 9

Tjej år 2

Kille år 2

28%

26%

44%

43%

22%

16%

32%

38%

23%

19%

31%

36%

19%

18%

35%

36%

17%

23%

41%

44%

CAN 2010
Vänersborg 2010
Vänersborg 2008
Vänersborg 2007
Vänersborg 2004

Rökning av cigaretter
Av samtliga ungdomar i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet
uppger drygt två av tio att de röker i någon omfattning och nästan
åtta av tio att de inte röker. En av tio i både årskurs 9 och årskurs
2 på gymnasiet uppger att de röker varje dag. En av tio killar i
årskurs 2 på gymnasiet uppger att de feströker.
Diagram 4:2. Hur ofta ungdomar uppger att de röker respektive andel som inte
röker. Per årskurs och kön.
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80%

100%

Skillnader i rökning
När det gäller rökvanor är det fler ungdomar i årskurs 9
(i jämförelse med ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet) som uppger
att de aldrig rökt. Ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet uppger i
högre grad att de röker ibland samt feströker i jämförelse med
ungdomar i årskurs 9.

Vid vilken ålder röker ungdomar för första gången?
I årets undersökning är det 17 % av ungdomarna i årskurs 9 som
uppger att de rökte en hel cigarett för första gången när de var
14 år. I jämförelse med senaste undersökningen som gjordes år
2008, är det en ökning med 7 procentenheter då 10 % uppgav att
de var 14 år då de rökte en hel cigarett för första gången och den
vanligaste åldern var 13 år. Denna skillnad ligger dock inom den
statistiska felmarginalen.
I årskurs 2 på gymnasiet uppger i år flest ungdomar att de var
15 år då de rökte en hel cigarett för första gången. I jämförelse
med år 2008 kan man se att 14 år var den vanligaste debutåldern
gällande rökning bland ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet (dessa
skillnader ligger inom den statistiska felmarginalen), se diagram
4:3 och 4:4.
Diagram 4:3. Ålder gällande första gången ungdomarna rökte en hel cigarett.
Jämförelse mellan år 2010 och 2008. Per årskurs 9. Notera att de som uppgett att
de aldrig rökt är inkluderade i beräkningen av procentandelar i diagrammet. De som
inte svarat på frågan är exkluderade. År 2008 är det i år 9 63% som uppger att de
aldrig rökt en hel cigarett. Motsvarande för 2010 är 59%.
20%
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10%
5% 5%
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10%
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6%
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0%
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0%
18 år

Diagram 4:4. Ålder gällande första gången ungdomarna rökte en hel cigarett.
Jämförelse mellan år 2010 och 2008. Per årskurs 2. Notera att de som uppgett att
de aldrig rökt är inkluderade i beräkningen av procentandelar i diagrammet. De som
inte svarat på frågan är exkluderade År 2008 är det i år 2 på gymnasiet 48% som
uppger att de aldrig rökt en hel cigarett. Motsvarande för 2010 är 47%.
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Jämförelse med rikssnittet
Vänersborgs värden gällande ungdomar som uppger att de röker i
någon omfattning ligger under rikssnittet (CAN 2010), se tabell
4:2.
Tabell 4:2. Andel ungdomar som uppger att de röker. Jämförelse med
rikssnittet (CAN 2010). Per årskurs och kön.
Tjej år 9
Vänersborg
2010
CAN 2010

Kille år 9

Tjej år 2

Kille år 2

22%

15%

31%

31%

28%

21%

43%

36%

Rökning över tid
Ser man till andelen ungdomar som röker i årskurs 9 och årskurs 2
på gymnasiet över tid finns det inte några signifikanta skillnader
(jämfört med 2008, 2007 och 2004 års undersökningar), se
diagram 4:5.
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Diagram 4:5. Andel ungdomar som uppger att de röker. Jämförelse mellan
2010, 2008, 2007 och 2004 års undersökningar. Per årskurs.
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33%
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30%
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20%
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18%

18%

14%

Årskurs 9
Årskurs 2 på
gymnasiet

0%
2004

2007

2008
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Om man jämför årets resultat med motsvarande ANT‐
undersökning i Trollhättan 2010 kan man se att Vänersborg ligger
något under Trollhättan gällande andel ungdomar som uppger att
de i någon omfattning röker (skillnaden är inte statistiskt
säkerställd), se diagram 4:6.

Diagram 4:6. Andel ungdomar som uppger att de röker. I jämförelse med
Trollhättan 2010. Per samtliga (gäller årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet).
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Snusning
Det är sex av tio ungdomar som uppger att de aldrig har snusat.
En av tio ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de snusar
varje dag, se diagram 4:7.
När det gäller ungdomarnas snusvanor kan man se följande
statistiska skillnader:
▶

Det är fler tjejer än killar som uppger att de aldrig har snusat.

▶

Ungdomar i årskurs 9 uppger i högre grad (i jämförelse med
ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet) att de aldrig har snusat.

▶

Fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet (i jämförelse med
ungdomar i årskurs 9) uppger att de inte snusar men har
provat.

▶

Ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet uppger i högre grad att
de snusar varje dag.

Diagram 4:7. Hur ofta ungdomar uppger att de snusar respektive andel som
inte snusar. Per årskurs och kön.

1%

Ja, varje dag

9%

Ja, nästan varje dag

7 % år 9
17 % år 2

1%

Snusar i någon omfattning

5%

Ja, men bara ibland

7%

Nej, har slutat

1%
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21%

Nej, har bara provat

29%

71%

Nej, har aldrig snusat

52%

0%

20%

40%
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60%

80%

100%

Vid vilken ålder snusar ungdomar för första
gången?
En av tio i både årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet uppger att
de snusade för första gången när de var 14 år, se diagram 4:8 och
4:9. Debutåldern för snusning bland ungdomarna i årskurs 9 ligger
i årets undersökning i linje med 2008 års resultat.
Inte heller i årskurs 2 på gymnasiet kan man se några större
skillnader gällande debutåldern på snusning. Något större andel
ungdomar uppgav i föregående års (2008) undersökning att de var
15 år då de snusade för första gången. Dessa skillnader är inte
signifikanta.
Diagram 4:8. Ålder gällande första gången ungdomarna snusade. Per år 9.
Notera att de som uppgett att de aldrig snusat är inkluderade i beräkningen av
procentandelar i diagrammet. De som inte svarat på frågan är exkluderade. År 2008
är det i år 9 66% som uppger att de aldrig snusat. Motsvarande för 2010 är 70%.
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Diagram 4:9. Ålder gällande första gången ungdomarna snusade. Per år 2.
Notera att de som uppgett att de aldrig snusat är inkluderade i beräkningen av
procentandelar i diagrammet. De som inte svarat på frågan är exkluderade. År 2008
är det i år 2 49% som uppger att de aldrig snusat. Motsvarande för 2010 är 49%.
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Jämförelse med rikssnittet
I jämförelse med rikssnittet (CAN 2010) gällande ungdomar som
uppger att de snusar i någon omfattning ligger Vänersborgs
värden något under rikssnittet med undantag av tjejer i årskurs 9
där det är 6 % av tjejerna som uppger att de snusar i jämförelse
med 4 % i CANs rapport. Skillnaderna ligger inom den statistiska
felmarginalen.

Snusning över tid
I årets undersökning uppger fler ungdomar (i årskurs 9 och i
årskurs 2 på gymnasiet) att de aldrig har snusat i jämförelse med
år 2004 då fler ungdomar uppgav att de snusar varje dag.
Andelen ungdomar som uppger att de snusar i någon omfattning
är den lägsta för perioden mellan år 2004 och 2010, se diagram
4:10.
Diagram 4:10. Andel ungdomar som uppger att de snusar. Jämförelse mellan
2010, 2008, 2007 och 2004 års undersökningar. Per årskurs.
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17%
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Hur får man tag på tobak?
De tre vanligaste sätten att få tag på tobak är enligt årets
undersökning:
▶
▶
▶

Köper själv
Från annan myndig person som köper ut
Kompisar som bjuder

Det är drygt fyra av tio ungdomar i årskurs 9 som uppger att de får
tobak från en annan myndig person som köper ut. Fem av tio
ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de själva köper
tobak. Ser man till tidigare års undersökningar (år 2004, 2007 och
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2008) kan man se att den totala andelen ungdomar som uppger
att de själva köper tobak minskar samtidigt som andelen
ungdomar som uppger att de får tobak från annan myndig person
som köper ut ökar. Dessa skillnader ligger inom den statistiska
felmarginalen.
Diagram 4:11. Hur ungdomar som röker eller snusar i någon omfattning oftast
får tag på tobak. Per årskurs och kön.

21%

Köper själv

49%

3%
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Köper av kompisar

26%
22%

Blir bjuden av kompisar
1%
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9%
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1%

Från annan myndig person som köper
ut

44%

13%
3%
3%

Från annan myndig person som bjuder

1%

På annat sätt
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vattenpipa
Av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet är
det fyra av tio som uppger att de har rökt vattenpipa i någon
omfattning (31 % av ungdomarna i årskurs 9 och 47 % i årskurs 2
på gymnasiet ).2
Vänersborg ligger i linje med Trollhättans resultat gällande frågan
om man röker vattenpipa. Det finns inga statistiskt säkerställda
skillnader per bakgrundsvariablerna årskurs och kön när det gäller
rökning av vattenpipa.
Man kan dock se att det finns ett samband att de som uppger att
de är tobakskonsumenter, alkoholkonsumenter samt de
ungdomar som uppger att de använt narkotika någon gång i högre
grad uppger att de har rökt vattenpipa en gång eller oftare.

2

I årets undersökning ställdes för första gången frågan om ungdomarna röker vattenpipa.
Frågan lades till dels för att det behövs mer kunskap om denna typ av tobakskonsumtion,
då fler aktörer på området uppmärksammat att vattenpipsrökning ökar bland ungdomar,
och dels för att den ställdes i CANs undersökning år 2010.
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Diagram 4:12. Hur ofta ungdomar uppger att de använder vattenpipa
respektive andel som inte använder vattenpipa. Per årskurs och kön.
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1%
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1%
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32 % år 9
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i någon omfattning

12%
14%
20%
25%

Ja, har testat några gånger

10%
12%
14%
16%

Ja, har testat en gång

Tjej år 9
Kille år 9
72%
65%
57%
50%

Nej, har aldrig testat

0%

20%

40%

60%
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Gällande ålder när ungdomarna uppger att de för första gången
rökte vattenpipa kan man se att den vanligaste åldern för
ungdomar i årskurs 9 är 14 år. För ungdomar i årskurs 2 på
gymnasiet uppges den vanligaste åldern vara mellan 14 till 15 år.
Skillnaderna ligger inom den statistiska felmarginalen. Det är inte
möjligt att göra någon jämförelse med föregående års
undersökning då denna fråga ställdes för första gången i årets
enkät.
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Tjej år 2
Kille år 2
100%

Diagram 4:13. Ålder gällande första gången ungdomarna rökte vattenpipa. Per
årskurs. Notera att de som uppgett att de aldrig rökt vattenpipa är inkluderade i
beräkningen i diagrammet. De som inte svarat på frågan är exkluderade. Det är
62 % av samtliga ungdomar som uppger att de aldrig har rökt vattenpipa.
Det är 70 % av ungdomarna i år 9 och 53 % av ungdomarna i år 2 på gymnasiet
som uppger att de aldrig har rökt vattenpipa.
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Kapitel 5
Alkohol
I jämförelse med rikssnittet (CAN 2010) ligger Vänersborgs värden
gällande ungdomar som inte druckit alkohol de senaste 12
månaderna på ungefär samma nivå. På frågan om man någon
gång druckit så mycket alkohol att man känt sig berusad ligger
Vänersborg bra till i jämförelse med rikssnittet. Båda dessa värden
ligger ungefär på samma nivå i jämförelse med år 2008 då senaste
undersökningen gjordes. Andelen ungdomar som uppger att de
dricker hembränt har sjunkit jämfört med föregående
undersökning.

Alkoholkonsument
För att klassificeras som alkoholkonsument i denna undersökning
ska man jakande ha besvarat frågan om man under de senaste
12 månaderna har druckit någon alkoholhaltig dryck3.
Av samtliga ungdomar uppger sju av tio att de druckit alkohol de
senaste 12 månaderna. Det är nästan sex av tio bland
ungdomarna i årskurs 9 som definieras som alkoholkonsumenter.
Bland ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet är det nästan nio av
tio som definieras som alkoholkonsumenter, vilket är samma
värde som den senaste undersökningen (2008) visade.
Diagram 5:1. Andel ungdomar som uppger att de någon gång har druckit
alkohol under de senaste 12 månaderna. Per årskurs.
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57%

År 2 på gymnasiet

85%
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3

80%

100%

Definitionen alkoholkonsument är baserat på de svar ungdomarna uppgett gällande deras
konsumtion av alkohol.
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När det gäller andel alkoholkonsumenter ligger Vänersborgs
värden i linje med rikssnittet. I jämförelse med Trollhättans
resultat ligger värdena något högre för Vänersborg. Dessa
skillnader ligger dock inom den statistiska felmarginalen, se tabell
5:1.
Tabell 5:1. Andel ungdomar som uppger att de någon gång har druckit
alkohol under de senaste 12 månaderna. Jämförelse med Trollhättan 2010
samt rikssnittet (CAN 2010). Per årskurs och kön.

Tjej år 9

Kille år 9

Tjej år 2 på
gymnasiet

Kille år 2
på
gymnasiet

CAN 2010

62%

57%

84%

83%

Vänersborg 2010

62%

52%

85%

85%

Trollhättan 2010

53%

55%

78%

78%

Ungdomar som druckit flera gånger under 12 månader
Drygt fem av tio av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet uppger att de har druckit alkohol flera gånger under de
senaste 12 månaderna. I årskurs 9 uppger fyra av tio detta
respektive sju av tio i årskurs 2 på gymnasiet.

Ungdomar som inte druckit något under de senaste 12
månaderna
Av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet
uppger tre av tio att de inte druckit alkohol de senaste 12
månaderna. Det är 43 % i årskurs 9 respektive 15 % i årskurs 2 på
gymnasiet som uppger detta.
För samma fråga ligger Vänerborgs värden på ungefär samma nivå
jämfört med CANs rikssnitt (2010), med undantag från killar i
årskurs 9 som har något bättre värden i jämförelse med
rikssnittet, se tabell 5:2.
Tabell 5:2. Andel ungdomar som inte druckit alkohol de senaste 12
månaderna. Jämförelse med 2010 års ANT-undersökning samt rikssnittet
(CAN 2010).

Tjej år 9
Vänersborg 2010
CAN 2010

Kille år 9

Tjej år 2 på
gymnasiet

Kille år 2 på
gymnasiet

38%

48%

15%

15%

38%

43%

16%

17%
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Konsumtion av alkohol de senaste 7 dagarna
Drygt två av tio av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet uppger att de druckit alkohol de senaste 7 dagarna.
Gällande ungdomar som uppger att de druckit alkohol de senaste
7 dagarna, ser vi följande statistiska skillnader:
▶

Fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet (i jämförelse med
ungdomar i årskurs 9) uppger att de druckit alkohol de
senaste 7 dagarna (32 % vs 16 %).

▶

Fler killar än tjejer(oberoende av årskurs) uppger att de
druckit alkohol de senaste 7 dagarna (27 % vs 19 %).

▶

Fler killar i årskurs 2 på gymnasiet (i jämförelse med tjejer i
årskurs 2 på gymnasiet) uppger att de druckit alkohol de
senaste 7 dagarna (41 % vs 20 %) .

Det finns en positiv tendens gällande frågan om man konsumerat
alkohol de senaste 7 dagarna, då andelen som uppger att de inte
gjort det ökar något för varje år undersökningen genomförts (dock
endast statistiskt säkerställt i jämförelse med 2007 års
undersökning).

Alkoholdebut och den första berusningen
Alkoholdebut
Den vanligaste åldern att dricka sin första alkoholhaltiga dryck är
14 år bland samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet. Ser man på debutåldern från 2008 års undersökning i
årskurs 9 kan man inte se några större skillnader med undantag av
att det är en något större andel i årets undersökning som uppger
att de var
14 år då de drack sin första alkoholhaltiga dryck, se diagram 5:2.
När det gäller debutåldern på alkohol bland ungdomar i årskurs 2
på gymnasiet finns heller inga tydliga skillnader. Vad man kan se
är att i år uppger fler ungdomar att de var 16 år då de drack sin
första alkoholhaltiga dryck, vilket skiljer dig mot år 2008, då flest
uppgav att de var 14 år – 15 år.
Dessa skillnader ligger dock inom den statistiska felmarginalen.
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Diagram 5:2. Ålder gällande första gången ungdomarna drack en
alkoholhaltig dryck. Per år 9. Notera att de som uppgett att de aldrig druckit är
inkluderade i beräkningen av procentandelar i diagrammet. De som inte svarat på
frågan är exkluderade. År 2008 är det i år 9 30 % som uppger att de aldrig druckit
en alkoholhaltig dryck. Motsvarande för 2010 är 26 %.
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Diagram 5:3. Ålder gällande första gången ungdomarna drack en
alkoholhaltig dryck. Per år 2. Notera att de som uppgett att de aldrig druckit är
inkluderade i beräkningen av procentandelar i diagrammet. De som inte svarat på
frågan är exkluderade. År 2008 är det i år 2 på gymnasiet 8 % som uppger att de
aldrig druckit en alkoholhaltig dryck. Motsvarande för 2010 är 8 %.
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Har någon gång druckit sig berusad
Det är nästan sex av tio av ungdomarna i årskurs 9 och årskurs 2
på gymnasiet som uppger att de någon gång druckit sig berusade.
Det ligger i linje med föregående års undersökning (år 2008).
Det är fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet (i jämförelse med
årskurs 9) samt fler tjejer i år 9 (i jämförelse med killar i årskurs 9)
som uppger att de någon gång druckit sig berusade. I jämförelse
med CANs rapport 2010 ligger Vänersborgs värden något under
rikssnittet, se tabell 5:3.
Tabell 5:3. Andel ungdomar som uppger att de någon gång druckit så mycket
alkohol att de känt sig berusade. Jämförelse mellan 2010, 2008, 2007 och 2004
samt rikssnittet (CAN 2010). Per årskurs och kön.

Tjej år 9
CAN 2010
2010
2008
2007
2004

Kille år 9

Tjej år 2 på
gymnasiet

Kille år 2 på
gymnasiet

51%

42%

78%

75%

45%

35%

74%

74%

39%

35%

75%

71%

54%

33%

76%

76%

37%

45%

75%

76%

Den första berusningen
När det gäller första gången ungdomarna uppger att de har blivit
berusade är i år den vanligaste åldern 14 år bland ungdomar i
årskurs 9 och 16 år bland ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet, se
diagram 5:4 och 5:5.
Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader per
bakgrundsvariablerna årskurs och kön när det gäller ålder för
första berusningen.
Diagram 5:4. Ålder gällande första gången ungdomarna uppger att de blev
berusade. Per år 9. Notera att de som uppgett att de aldrig varit berusade är
inkluderade i beräkningen av procentandelar i diagrammet. De som inte svarat på
frågan är exkluderade År 2008 är det i år 9 60 % som uppger att de aldrig varit
berusade. Motsvarande för 2010 är 56 %.
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1%
0%

0%
18 år

Diagram 5:5. Ålder gällande första gången ungdomarna uppger att de blev
berusade. Per år 2 på gymnasiet. Notera att de som uppgett att de aldrig varit
berusade är inkluderade i beräkningen av procentandelar i diagrammet. De som
inte svarat på frågan är exkluderade År 2008 är det i år 25 % som uppger att de
aldrig varit berusade. Motsvarande för 2010 är 22 %.
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17 år

1%
0%
18 år

Årskurs 2 på gymnasiet år 2010

Hur ofta dricker ungdomar?
Nästan tre av tio av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2
på gymnasiet uppger att de aldrig dricker alkohol, se diagram 5:6.
När det gäller hur ofta ungdomarna uppger att de dricker alkohol
finns i årets undersökning följande statistiska skillnader:
▶

Ungdomar i årskurs 9 uppger i högre grad (än ungdomar i
årskurs 2 på gymnasiet) att de aldrig dricker alkohol.

▶

Fler ungdomar i årskurs 9 (i jämförelse med ungdomar i
årskurs 2 på gymnasiet) uppger att de smakat på alkohol.

▶

Fler killar än tjejer uppger att de aldrig dricker alkohol.
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Diagram 5:6. Hur ofta ungdomarna uppger att de dricker alkohol. Per årskurs.

1%

Dagligen

1%
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6%

En gång i veckan

13%
19%

Någon gång i månaden

15%
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24%
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Har smakat

4%
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14%
0%
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40%
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100%

Mängden alkohol
Av de ungdomar i som uppger att de dricker alkohol är det flest
ungdomar som uppger att de dricker fem till sju glas en typisk dag
då de dricker alkohol, vilket ligger i linje med resultatet från förra
årets undersökning. Killar i årskurs 2 på gymnasiet uppger i högst
omfattning att de dricker åtta eller fler glas en typisk dag då de
dricker alkohol . Generellt kan man se att ungdomar i årskurs 2 på
gymnasiet dricker större kvantiteter. Över hälften av ungdomarna
i årskurs 9 uppger att de inte dricker alkohol. Dessa skillnader
ligger dock inom den statistiska felmarginalen.
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Tabell 5:4. Mängden dryck ungdomar dricker en typisk dag då de dricker
alkohol. Per årskurs och kön. Glas innebär ölglas, vinglas eller snapsglas. Flaskor
med starköl, mellancider och folköl beräknas som ett glas och burkar beräknas som
1 ½ glas.
År 9

År 2 på gymnasiet

Tjej
Dricker inte
alkohol
Ett till två glas
Tre till fyra glas
Fem till sju glas
Åtta eller flera
glas

Kille

Total

Tjej

Kille

51%

60%

56%

18%

21%

20%

13%

11%

12%

16%

6%

10%

12%

9%

10%

28%

15%

21%

18%

11%

14%

26%

27%

27%

6%

9%

8%

12%

31%

22%

Sett över tid gällande de ungdomar som uppger att de dricker fem
glas eller mer, kan man se att mängden alkohol som ungdomar
uppger att de dricker en typisk dag då de dricker alkohol totalt
sett har ökat sen år 2004 (då ANT‐undersökning för Vänersborg
gjordes för första gången). Denna skillnad ligger dock inom den
statistiska felmarginalen. Jämfört med föregående års
undersökning, år 2008, finns inga tydliga skillnader.

Tabell 5:5. Andel ungdomar som uppger att de dricker fem glas eller mer en
typisk dag då de dricker alkohol. Per årskurs. Jämförelse mellan 2010, 2008,
2007 och 2004 års undersökningar.
År 2 på
gymnasiet

År 9
Vänersborg 2010
Vänersborg 2008
Vänersborg 2007
Vänersborg 2004

Total

22%

49%

23%

53%

25%

54%

17%

51%
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Intensivkonsumtion
CAN definierar intensivkonsumenter av alkohol utifrån frekvensen
av drickandet samt mängden alkohol: ungdomar anses vara
intensivkonsumenter om de någon gång i månaden eller oftare
konsumerar minst en halv halvflaska sprit eller en hel flaska vin
eller 4 burkar starköl eller samma mängd blanddrycker eller 6
burkar folköl vid samma tillfälle. Eftersom CAN ställer frågor om
mängd utifrån varje alkoholsort är frågan inte helt jämförbar med
denna undersökning. Definitionen av intensivkonsumtion utifrån
den här undersökningen är istället om man dricker fem glas eller
fler och dricker någon gång i månaden eller oftare.
Det är fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet i jämförelse med
årskurs 9 som enligt vår definition intensivkonsumerar alkohol,
denna skillnad ligger dock inom den statistiska felmarginalen, se
tabell 5:6.

Tabell 5:6. Intensivkonsumtion av alkohol. Per dem som i någon omfattning
dricker alkohol samt per årskurs och kön.
År 9
Tjej
31%

År 2 på gymnasiet
Kille
24%

Total
27%

Tjej
37%

Kille
57%

Total
47%

I tidigare års ANT‐undersökningar har definitionen av
intensivkonsumtion varierat. Eftersom CANs frågor inte är helt
jämförbara med undersökningens, har problematiken varit att
hitta ett redovisningssätt som kommer så nära CANs definition
som möjligt. Vi tror dock att den definition som presenteras i den
här rapporten är så lik CANs definition som är möjligt utifrån detta
frågebatteri. De uppgifter som presenteras i denna rapport skiljer
sig därför från tidigare år.

Över tid
Över tid kan man genomgående se att ungdomarna i årskurs 2 på
gymnasiet dricker mer och oftare än ungdomarna i årskurs 9
(skillnaden ligger inom den statistiska felmarginalen). Det finns
dock inget som visar på någon trend gällande intensivkonsumtion
av alkohol.
Tabell 5:7. Intensivkonsumtion av alkohol. Per årskurs och kön. Jämförelse
mellan 2010, 2008, 2007 och 2004 års undersökningar.

År 9
Vänersborg 2010
Vänersborg 2008
Vänersborg 2007
Vänersborg 2004

År 2 på
gymnasiet

27%

47%

28%

52%

25%

52%

20%

51%
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Vad dricker ungdomarna?
Det vanligaste som ungdomarna uppger att de dricker när de
dricker alkohol (se diagram 5:7) är:
▶
▶
▶

Starkcider/alkoläsk
Starköl
Starksprit

Killar uppger i högre grad än tjejer att de dricker starköl när de
dricker alkohol.
Tjejer uppger i högre grad än killar att de dricker vin och
starkcider/alkoläsk.
Gällande vad ungdomarna dricker i jämförelse med tidigare års
undersökningar kan man se att det är fler ungdomar som uppger
att de dricker starksprit under senare år. Det är också färre
ungdomar som uppger att de dricker hembränt i jämförelse med
senaste undersökningen som gjordes år 2008.

Diagram 5:7. Vad ungdomarna uppger att de dricker när de dricker alkohol.
Per årskurs och kön.

2%
4%
2%
4%

Hembränt

25%
20%
26%
21%

Starksprit

22%
15%

Starkcider/alkoläsk

43%
36%

Tjej år 9
Kille år 9

6%
2%
11%
1%

Vin

5%
Starköl

12%

Tjej år 2
Kille år 2

31%
50%

20%
20%
13%
9%

Folköl/mellancider

0%

20%

40%

60%

www.splitvisionresearch.se
‐34‐

80%

100%

Har druckit hembränt de senaste 12
månaderna
Drygt två av tio av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet uppger att de någon gång under de senaste 12
månaderna har druckit hembränt.
Gällande om man någon gång under de senaste 12 månaderna
druckit hembränt, uppger fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet
(i jämförelse med årskurs 9) att de har gjort det (27 % vs 18 %). I
årskurs 9 är det fler tjejer än killar som uppger att de någon gång
under det senaste 12 månaderna druckit hembränt (24 % vs 12 %).
I jämförelse med tidigare år (2004 och 2008) är det i årets
undersökning färre ungdomar som uppger att de druckit
hembränt det senaste året (23 % år 2010 vs 35 % år 2008
och 32 % år 2004).

Hur får ungdomarna tag på alkohol?
Av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet
uppges det vanligaste sättet att få tag på alkohol vara via en
kompis (65 %). Det är en av tio bland ungdomarna i årskurs 9 som
uppger att de får alkohol via föräldrarna eller annan vuxen, se
diagram 5:8.

När det gäller hur ungdomarna får tag på alkohol ser vi följande
statistiska skillnader:
▶

Fler tjejer än killar uppger att de får tag på alkohol via en
kompis.

▶

Fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet (i jämförelse med
ungdomar i årskurs 9) uppger att de får tag på alkohol via en
kompis.

▶

Fler ungdomar i årskurs 9 (i jämförelse med ungdomar i
årskurs 2 på gymnasiet) uppger att de tar alkohol hemma
utan lov.

▶

Fler killar generellt samt killar i årskurs 9 uppger att de köper
alkohol själva (i jämförelse med tjejer respektive tjejer i
årskurs 9).
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I jämförelse med 2008 års undersökning är det något högre andel
ungdomar som uppger att de får alkohol via en kompis och något
lägre andel som uppger att de får alkohol via föräldrarna. Dessa
skillnader ligger dock inom den statistiska felmarginalen.
Diagram 5:8. Hur ungdomarna uppger att de får tag på alkohol. Per årskurs.
Annat alternativ kan exempelvis utgöras av ”langare”, ”bar” eller ”släktträff”.
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60%

80%

100%

Var alkoholen kommer ifrån
De flesta ungdomarna uppger att alkoholen de dricker kommer
från Systembolaget (65 %).
Tjejer uppger i högre grad än killar att alkoholen de vanligtvis
dricker kommer från Systembolaget. Killar uppger i högre grad än
tjejer att alkoholen de vanligtvis dricker är smuggeldricka eller
direkt‐ eller privatimport, se diagram 5:5.
Över tid kan man se att andelen ungdomar som uppger att
alkoholen de vanligtvis dricker är från Systembolaget ökade från
år 2004 (då undersökningen gjordes för Vänersborg första gången)
till år 2008. Mellan år 2008 och årets undersökning finns däremot
ingen skillnad. Man kan se att fler ungdomar i årets undersökning
uppger att alkoholen de vanligtvis dricker är smuggeldricka,
samtidigt som färre ungdomar uppger att alkoholen de vanligtvis
dricker är hembränt (i jämförelse med år 2008).

Diagram 5:9. Var alkoholen som ungdomar dricker vanligtvis kommer ifrån.
Per årskurs och kön.
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Bjuden i hemmet
I årets undersökning uppger nästan fyra av tio ungdomar att de
blivit bjudna på alkohol i sitt hem.
Det är fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet (i jämförelse med
ungdomar i årskurs 9) som uppger att de har blivit bjudna på
alkohol i sitt hem.
Diagram 5:10. Hur ofta ungdomarna uppger att de blir bjudna på alkohol i sitt
hem. Per årskurs och kön och per de som uppger att de någon gång blivit bjudna
på alkohol i sitt hem.

5%

Någon gång i
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Ser man till andelen ungdomar som uppger att de blivit bjudna på
alkohol i sitt hem kan man ana en minskning från år 2008 och
2007 års undersökningar. Dessa skillnader ligger dock inom den
statistiska felmarginalen.
Tabell 5:8. Andel ungdomar som uppger att de blivit bjudna på alkohol i sitt
hem. Jämförelse mellan 2010, 2008 och 2007 års undersökningar. Per årskurs.

År 9

År 2 på
gymnasiet

2010

26%

48%

2008

32%

53%

2007

36%

58%
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Konsumtion av alkohol i relation till om man
blivit bjuden på alkohol i sitt hem
Bland de ungdomar som uppger att de blivit bjudna på alkohol i
sitt hem, är det fler som också någon gång druckit så mycket
alkohol att de blivit berusade, intensivkonsumerar alkohol samt
dricker alkohol någon gång i månaden till dagligen. Detta ligger i
linje med förra årets resultat. Dessa skillnader är dock inte
statistiskt säkerställda.
Tabell 5:9. Konsumtion av alkohol i relation till om man blivit bjuden på
alkohol i sitt hem eller ej. Per dem som uppger att de i någon omfattning dricker
alkohol.
Har blivit bjuden på
alkohol i sitt hem
Har någon gång druckit så
mycket alkohol att jag blivit
berusad
Intensivkonsument av alkohol,
dricker fem till sju glas eller mer
Dricker alkohol någon gång i
månaden till dagligen

Har aldrig blivit bjuden på
alkohol i sitt hem

77%

43%

57%

37%

60%

28%

Om föräldrarna har pratat om risker med
alkohol
Totalt av ungdomarna i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet är
det åtta av tio som uppger att deras föräldrar pratat med dem om
alkohol och risker med alkohol. Detta gäller både killar och tjejer.4
Diagram 5:11. Andel ungdomar som uppger att deras föräldrar har pratat om
risker med alkohol. Per årskurs.

79%
Ja
85%

Årskurs 9
21%

Årskurs 2 på gymnasiet

Nej
15%

0%

20%

40%

60%

4

80%

100%

Frågan om ens föräldrar någon gång har pratat om alkohol/ risker med alkohol ställs för
Vänersborgs del för första gången i årets ANT‐undersökning.
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Har du någon gång råkat ut för… på grund av
att du druckit alkohol?
Det vanligaste som ungdomarna råkat ut för på grund av att de
druckit alkohol är:
▶
▶
▶

Grälat
Förstört kläder
Haft oskyddat sex

Man kan se att ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet i högre grad
anger att de råkat ut för samtliga alternativ, vilket troligtvis beror
på att antalet ungdomar som i någon omfattning druckit alkohol
ökar med stigande ålder.

Ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet uppger i högre grad än
ungdomar i årskurs 9 att de råkat ut för följande i samband med
alkoholkonsumtion (statistiskt säkerställda):
▶
▶
▶
▶
▶

Råkat ut för en olycka eller skadats
Blivit av med pengar eller värdesaker
Förstört saker eller kläder
Haft oönskat sex
Haft oskyddat sex

Jämfört med föregående års undersökningar finns inga tydliga
skillnader gällande vad ungdomarna råkat ut för på grund av att
de druckit alkohol.

www.splitvisionresearch.se
‐40‐

Diagram 5:12. Vad ungdomarna uppger att de råkat ut för på grund av att de
druckit alkohol. Per årskurs och kön.
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Kapitel 6
Narkotiska preparat
Enligt CANs rapport år 2010 kan man se att andelen ungdomar i
årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som använder narkotiska
preparat har ökat de senaste tre åren samtidigt som
alkoholkonsumtionen minskat. Då dessa trender ofta brukar ligga i
linje med varandra (ökar användandet av narkotika, ökar även
alkoholkonsumtionen) är det intressant att se vad detta kan bero
på. Faktumet har även uppmärksammats i media då exempelvis
TV45 hade ett nyhetsinslag gällande detta och där forskare (Håkan
Leifman, alkohol‐ och narkotikaforskare) spekulerar kring att det
är trender som sprider sig snabbare i dag än vad det gjorde förr
som är orsaken till ökad användande av narkotika och minskad
alkoholkonsumtion bland ungdomar i Sverige. Man tror även att
den mer internationella, avslappnade attityden till droger kan vara
en del av trenden.
Ser man till användandet av narkotika och alkoholkonsumtionen
bland ungdomarna i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet i
Vänersborgs kommun finns ingen allmän trend de senaste tre
åren, men man kan se att användandet av narkotika har ökat
något samtidigt som alkoholkonsumtionen minskat.

Själva använt narkotiska preparat
Det är nästan en av tio (7 %) som uppger att de någon gång
använt narkotika. Ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet uppger i
högre grad (än ungdomar i årskurs 9) att de använt narkotika, se
tabell 6:1.

Jämförelse med CAN samt över tid
I jämförelse med både riksnittets (CAN 2010) och Trollhättans
värden visar årets undersökning något mer positiva siffror för
Vänersborg. Från år 2004 har användandet av narkotika ökat
bland ungdomarna. Man kan dock inte se någon tydlig trend
gällande ungdomar som uppger att de någon gång använt
narkotika i Vänersborg. Dessa skillnader ligger inom den statistiska
felmarginalen.

5

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/tv4nyheterna?title=unga_super_mindre_‐
_knarkar_mer&videoid=1199149
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Tabell 6:1. Andel ungdomar som uppger att de någon gång använt narkotika.
Jämförelse mellan 2010, 2008, 2007 och 2004 års undersökningar samt
rikssnittet (CAN 2010) och Trollhättan 2010. Per årskurs och kön.

Tjej år 9
CAN 2010
Trollhättan 2010
Vänersborg 2010
Vänersborg 2008
Vänersborg 2007
Vänersborg 2004

Kille år 9

Tjej år 2 på
gymnasiet

Kille år 2 på
gymnasiet

7%

9%

14%

21%

7%

6%

11%

18%

6%

4%

9%

11%

6%

4%

10%

11%

5%

4%

6%

11%

3%

3%

7%

4%

Olika narkotiska preparat
De vanligaste narkotiska preparaten som ungdomarna uppger att
de använt är:
▶
▶
▶

Hasch/Marijuana
Lugnande medel
GHB/GBL

När det gäller vilka narkotiska preparat som är mest vanliga bland
ungdomarna i Vänersborgs kommun, ligger resultatet från årets
undersökning i linje med tidigare ANT‐undersökningar från
samtliga år (2004, 2007, 2008). I jämförelse med föregående års
undersökning (år 2008) kan man dock se att det har skett en viss
förändring då amfetamin uppgavs vara vanligare än GHB/GBL.
Denna skillnad ligger inom den statistiska felmarginalen.

Tabell 6:2. Vilka narkotiska preparat ungdomarna uppger att de har testat. Per
de ungdomar som uppger att de har testat narkotiska preparat. Då frågan är en
flervalsfråga blir summan mer än 100 %. Observera att svarsalternativen för denna
fråga har ändrats över tid. Av denna anledning är inte procentsatserna fullt
jämförbara över tid.
2010
Hasch/Marijuana
Amfetamin
Kokain
Ecstasy
GHB/GBL
Rökheroin
Heroin som
injiceras
Lugnande medel
Annat

2008

2007

2004

84%

86%

86%

92%

6%

16%

8%

6%

6%

4%

-

-

6%

13%

6%

25%

8%

11%

-

6%

2%

9%

4%

6%

4%

5%

-

3%

33%

21%

24%

11%

8%

13%

6%

6%
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Vid vilken ålder prövas narkotiska preparat?
Av de ungdomar som uppger att de testat narkotiska preparat, är
det i årskurs 9 flest ungdomar som uppger att de var 14 eller 15 år
första gången de provade narkotika. Det har inte skett några
förändringar från föregående år (2008), se diagram 6:1.
I årskurs 2 på gymnasiet uppger flest att de var 16 år. År 2008 var
det vanligast att man provade narkotika för första gången när de
var 17 år, se diagram 6:1.
Skillnaderna ligger inom den statistiska felmarginalen.

Diagram 6:1. Ålder gällande första gången ungdomarna uppger att de testade
narkotika. Per år 9. Notera att de som uppgett att de aldrig testat narkotika är
inkluderade i beräkningen av procentandelar i diagrammet. De som inte svarat på
frågan är exkluderade. År 2008 är det i år 9 94 % som uppger att de aldrig testat
narkotika. Motsvarande för 2010 är 94 %.
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0%
17 år

0%
18 år

Diagram 6:2. Ålder gällande första gången ungdomarna uppger att uppger att
de testade narkotika. Per år 2 på gymnasiet. Notera att de som uppgett att de
aldrig testat narkotika är inkluderade i beräkningen av procentandelar i diagrammet.
De som inte svarat på frågan är exkluderade. År 2008 är det i år 9 89 % som
uppger att de aldrig testat narkotika. Motsvarande för 2010 är 88 %.
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Hur ofta används narkotiska preparat?
Av de ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som
uppger att de någon gång testat narkotika är det flest som uppger
att de har testat några gånger (46 %). Det finns inga statistiskt
säkerställda skillnader per årskurs och kön gällande hur ofta man
använder narkotika, se diagram 6:3.

Diagram 6:3. Hur ofta ungdomarna uppger att de använder narkotiska
preparat. Per årskurs och de som uppger att de någon gång testat narkotika.
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I jämförelse med föregående års undersökning (år 2008) kan man
se att andelen ungdomar som uppger att de har testat en gång
har minskat något samtidigt som de som uppger att de har testat
några gånger har ökat något. Fler ungdomar uppger också att de
använde droger förut, men gör det inte längre. Dessa ligger dock
inom den statistiska felmarginalen, se tabell 6:3.
Tabell 6:3. Hur ofta ungdomarna uppger att de använder narkotiska preparat.
Jämförelse mellan 2010, 2008 och 2007 års undersökningar. Per samtliga som
uppger att de någon gång testat narkotika.
2007
Har testat en gång
Har testat några gånger
Mer sällan än en gång i månaden
Någon gång i månaden
En gång i veckan till dagligen
Använde droger förut, men gör det ej
längre

2008

2010

38%

39%

23%

44%

39%

46%

2%

4%

6%

6%

11%

8%

-

5%

-

10%

2%

17%

Alkoholpåverkad
Tre av tio ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet uppger
att de var alkoholpåverkade när de testade att ta narkotika.
Det finns inga signifikanta skillnader per bakgrundsvariablerna
årskurs och kön gällande de som uppger att de var
alkoholpåverkad när de testade att ta narkotika.

Medvetna om att man använt narkotika
Av de som uppger att de i någon omfattning använder eller har
använt narkotika, uppger nästan nio av tio att de har en kompis/
kompisar som är medveten om att de tagit narkotika. Två av tio
uppger att deras förälder/föräldrar är medveten om att de tagit
narkotika.

Var ungdomar får tag på narkotiska preparat
De vanligaste sätten för ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet att få tag på narkotiska preparat är:
▶
▶
▶

Via kontakter
Genom att bli bjuden
Hos vänner

Dessa sätt var även de vanligaste i föregående års undersökning
(år 2008).
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Diagram 6:4. Var ungdomarna uppger att de oftast får tag på narkotika. Per
årskurs och de som uppgett att de någon gång använt narkotika. Notera att då
frågan är en flervalsfråga blir summan mer än 100 %.
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Varför man testar narkotiska preparat
Det flesta ungdomar som någon gång använt narkotiska preparat
uppger att de testade för att de ville/var nyfiken, se tabell 6:4.
I 2008 års undersökning uppgav flest ungdomar att de testade
narkotiska preparat för att de mådde dåligt eller på grund av
grupptryck. Skillnaden ligger inom den statistiska felmarginalen.
Tabell 6:4. Orsaker till varför ungdomar testar narkotika. Öppen fråga. Per de
som uppger att de någon gång använt narkotiska preparat.
Samtliga
Ville testa/nyfiken
Kompisar
Kul grej
Mår dåligt
Annat
Vet inte
Inget angivet

27%
4%
15%
10%
10%
12%
23%

Preparat med ”narkotiska effekter”
Det är nästan en av tio (motsvarar 53 personer) ungdomar i
årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de testat
preparat med ”narkotiska effekter”. Det finns inga statistiska
skillnader per bakgrundsvariablerna årskurs och kön gällande de
som testat preparat med ”narkotiska effekter”.6

6

Frågan om man någon gång har testat preparat med ”narkotiska effekter” är för årets
undersökning ny.
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Kapitel 7
Sniffning
Har provat att sniffa
En av tio ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet uppger
att de någon gång sniffat/boffat, se diagram 7:1.
Det kan även nämnas att fler killar i årskurs 2 på gymnasiet (i
jämförelse med tjejer i årskurs 2 på gymnasiet) uppger att de har
provat att sniffa/boffa flera gånger (6 % vs 1 %).
Diagram 7:1. Andel ungdomar som uppger att de någon gång sniffat/ boffat.
Per årskurs.

3%

Ja, flera gånger

4%
9 % årskurs 9
Har någon gång sniffat/boffat
9 % årskurs 2 på gymnasiet
6%

Ja, en gång

5%
Årskurs 9
91%

Nej

Årskurs 2 på gymnasiet

91%

0%

20%

40%

60%

80% 100%

Jämförelse över tid samt med rikssnittet
Man kan inte se några tydliga förändringar jämfört med
föregående års undersökningar (år 2004, 2007 och 2008) gällande
ungdomar som uppger att de någon gång har sniffat/boffat, se
diagram 7:2.
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Diagram 7:2. Andel ungdomar som uppger att de någon gång sniffat/ boffat.
Jämförelse mellan 2010, 2008, 2007 och 2004 års undersökningar. Per årskurs.
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0%
2004

2007

2008

2010

I jämförelse med CANs rapport 2010 ligger Vänersborgs värden
något högre än rikssnittet gällande ungdomar som uppger att de
någon gång har sniffat/boffat, se diagram 7:3.
Diagram 7:3. Andel ungdomar som uppger att de någon gång har
sniffat/boffat. Jämförelse med 2008 års undersökning samt rikssnittet (CAN
2010). Per årskurs och kön.
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Vad ungdomarna sniffar/ boffar
I årskurs 9 uppger flest att man sniffar/ boffar flera olika preparat,
tändargas och bensin. Bland ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet
uppger man främst bensin och annat.

Tabell 7:1. Vad ungdomarna uppger att de sniffat/ boffat. Per de som uppger att
de någon gång sniffat/ boffat och per årskurs. Det är 65 personer som besvarat
frågan.

Årskurs 9
Bensin
Lim
Tändargas
Flera olika
preparat
Annat

Årskurs 2 i
gymnasiet

22%

41%

6%

9%

25%

14%

31%

9%

16%

27%
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Kapitel 8
Dopningspreparat
Av ungdomarna i Vänersborgs kommun är det 3 % i årskurs 9 och
2 % i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de någon gång har
testat att ta dopningspreparat (till exempel anabola steroider,
tillväxthormon, efedrin, insulin eller andra dopningsmedel).
Det finns olika typer av dopningspreparat och används i flera olika
syften, exempelvis till att bygga muskler, i berusningssyfte eller till
viktnedgång. Både killar och tjejer uppger att de har testat
dopningspreparat, men eftersom denna grupp är så liten
(16 personer) är det vanskligt att dra några slutsatser genom att
se till skillnader (eller likheter) mellan killar och tjejer.
Jämförelse med CAN
I föregående års undersökningar har vi jämfört denna fråga med
CANs rikssnitt (där resultaten för ungdomarna i årskurs 9 och
årskurs 2 på gymnasiet i Vänersborg då låg runt rikssnittet). I årets
undersökning finns det inte med någon jämförelse, då CAN
redovisar frågan på annat sätt vilket gör att vi inte kan jämföra
dem med resultaten från vår undersökning.
Jämförelse över tid
När det gäller andelen ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet som testat dopningspreparat finns det inte några
signifikanta skillnader i jämförelse med 2004, 2007 och 2008 års
undersökningar.
Diagram 8:1. Andel ungdomar som uppger att de har testat att ta
dopningspreparat. Jämförelse mellan 2010, 2008, 2007 samt 2004 års
undersökningar. Per årskurs.
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Kapitel 9
Fritid och relationer
I årets undersökning är andelen ungdomar som uppger att de
träffar sina kompisar bara på helgerna, några gånger i månaden,
sällan samt aldrig en relativt stor grupp. Ser man till vad
ungdomarna uppger att de främst gör på internet uppger högst
andel ungdomar att de besöker communities eller forum
(exempelvis Facebook eller Bilddagboken). Detta kan visa på att
man idag i större utsträckning ”träffas och umgås” med sina
vänner på internet.

Internet
I årets undersökning är det få ungdomar som uppger att de aldrig
är på internet, vilket även föregående års undersökning (2008)
visar.

Vad ungdomar gör på internet
Nästan fyra av tio ungdomar uppger att de besöker communities
eller forum (exempelvis Facebook eller Bilddagboken) när de
surfar på nätet, se diagram 9:1.
Följande skillnader finns mellan tjejer och killar:
▶

Fler tjejer än killar uppger att de besöker communities eller
forum på nätet samt chattar när de surfar på internet.

▶

Fler killar än tjejer uppger att de spelar on‐line spel samt
tittar på film eller lyssnar på musik när de surfar på internet.
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Diagram 9:1. Vad ungdomarna uppger att de gör mest på internet. Per årskurs.
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Internet och skolarbete
Av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet
uppger 57 % att internetsurfande/spelande underlättar för deras
skolarbete. Samtidigt uppger 53 % att det tar tid från deras
skolarbete. De två svarsalternativen skiljer sig inte nämnvärt
mellan årskurserna.
Mellan tjejer och killar kan man dock se följande skillnader:
▶

Det är fler killar (även killar i årskurs 2 på gymnasiet) än tjejer
(samt tjejer i årskurs 2 på gymnasiet) som upplever att
internetsurfande/spelande underlättar för skolarbetet.

▶

Fler tjejer (även tjejer i årskurs 9) än killar (samt killar årskurs
9) som upplever att internetsurfande/spelande tar tid från
skolarbetet.

Jämfört med föregående års undersökning (år 2008) är det något
färre som uppger att internetsurfande/spelande underlättar för
skolarbetet samt något fler som uppger att
internetsurfande/spelande tar tid från skolarbetet. Dessa
skillnader ligger dock inom den statistiska felmarginalen.
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Relationer till vuxenvärlden & kompisar
Nästan sex av tio ungdomar uppger att de träffar sina kompisar
några gånger i veckan, se diagram 9:2. Det är fler killar än tjejer
som uppger att de träffar sina kompisar varje dag på sin fritid.
Man kan se en trend gällande ungdomar som uppger att de träffar
sina kompisar varje dag på sin fritid, då andelen som uppger detta
har minskat för varje år sen undersökningen gjordes första gången
för Vänersborg år 2004. Denna skillnad ligger dock inom den
statistiska felmarginalen.
Diagram 9:2. Hur ofta ungdomarna uppger att de träffar sina kompisar. Per
årskurs.
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Har någon vuxen som man känner förtroende för
Det är 17 % av ungdomarna i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet
som uppger att de inte har någon vuxen som de känner förtroende
inför och som man skulle kunna vända sig till om man har
problem. När det gäller denna fråga kan vi se följande statistiska
skillnader:
▶

Färre ungdomar i årskurs 9 (i jämförelse med ungdomar i
årskurs 2 på gymnasiet) uppger att de har någon vuxen som
de känner förtroende inför.

▶

Färre tjejer i årskurs 9 (i jämförelse med killar i årskurs 9)
uppger att de har någon vuxen som de känner förtroende
inför.
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Diagram 9:3. Andel ungdomar som uppger att de inte har någon vuxen som
de känner förtroende inför som de kan vända sig till om de har problem. Per
årskurs.
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I 2008 års ANT‐undersökning var det 16 % i årskurs 9 respektive
13 % i årskurs 2 på gymnasiet som uppgav att de inte har någon
vuxen som de känner förtroende inför.

Vuxen som man främst vänder sig till
Av de som uppger att de har någon vuxen att anförtro sig till är
det flest ungdomar som främst vänder sig till en förälder (79 %).
Det skiljer sig dock lite mellan killar och tjejer då killar i högre grad
uppger att de skulle vända sig till en förälder medan tjejer i högre
grad uppger att de skulle vända sig till annan vuxen eller annat
alternativ.
Annan vuxen eller annat alternativ kan exempelvis vara ”kompis”,
”psykolog” eller ”syskon”, se diagram 9:4.
I jämförelse med tidigare års undersökningar finns inga tydliga
skillnader.
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Diagram 9:4. Vuxna som ungdomarna uppger att de främst vänder sig till. Per
årskurs.
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Har inte någon kompis som man känner förtroende för
Det är 7 % av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet som uppger att de saknar en kompis som de kan
anförtro sig till. Det finns inga skillnader bland grupperna årskurs
och kön i årets undersökning, se diagram 9:5.

Diagram 9:5. Andel ungdomar som uppger att de inte har någon kompis (i
åldern 12-20 år) som de kan anförtro sig till. Per årskurs och kön.
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Vänersborgs centrum ‐ en trygg eller otrygg
plats om kvällen?
Av samtliga ungdomar är det nästan fem av tio som uppger att de
skulle känna sig ganska otrygg till mycket otrygg om man skulle gå
ut ensam sent en kväll i Vänersborgs centrum.
När det gäller skillnader per årskurs och kön i frågan finns följande
skillnader:
▶

Killar uppger i högre grad än tjejer att de känner sig mycket
trygga till ganska trygga om de skulle gå ut ensamma sent en
kväll i Vänersborgs centrum.

▶

Tjejer uppger i högre grad än killar att de känner sig ganska
otrygga till mycket otrygga om de skulle gå ut ensamma sent
en kväll i Vänersborgs centrum.

Diagram 9:6. Hur trygga ungdomarna uppger att de känner sig om de skulle
gå ut ensamma en kväll i Vänersborgs centrum. Per årskurs och kön.
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Kapitel 10
Skola
OM SKOLAN
Vänersborgs resultat i årets undersökning visar på positiva värden
när det gäller trivsel i skolan, skolk och mobbning.
När det gäller mobbing är det dock viktigt att alltid sträva mot en
noll tolerans då skolan är den plats där de flesta ungdomar
tillbringar störst sammanhängande del av sin vakna tid och den
utgör en viktig del av ungdomarnas liv.
I skolan skall ungdomarna få kunskap. Men skolan har också en
roll när det gäller att förmedla grundläggande
samhällsvärderingar. I läroplanen, Lpo 947, står det bland annat
att skolan skall främja förståelse för andra människor och
medmänsklighet.
De flesta av Vänersborgs ungdomar uppger att de trivs och är
trygga i skolan.

Trivs i skolan
Av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet
uppger 13 % (motsvarar 92 ungdomar) att de varken trivs bra eller
dåligt samt trivs dåligt eller mycket dåligt i skolan.
Fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de trivs mycket
bra i skolan (i jämförelse med ungdomar i årskurs 9). I årskurs 9
uppger fler ungdomar att de varken trivs bra eller dåligt, se
diagram 10:1.

7

http://www.skolverket.se/sb/d/468
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Diagram 10:1. Hur ungdomarna uppger att de trivs i skolan. Per årskurs.
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Skolk
Totalt uppger en av tio av ungdomarna att de skolkar oftare än
var fjortonde dag. Ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet uppger i
högre grad än ungdomar i årskurs 9 att de skolkar oftare än var
fjortonde dag, se diagram 10:2.
Diagram 10:2. Andel ungdomar som uppger att de skolkar oftare än var
fjortonde dag. Per årskurs.
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Skolkar oftare än var fjortonde dag över tid
Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader gällande ungdomar
som uppger att de skolkar oftare än vad fjortonde dag i jämförelse
med tidigare års resultat. Man kan dock se en positiv trend i att
färre ungdomar skolkar då andelen har minskat med 8
procentandelar på tre år. Vänersborg har även positiva värden i
årets undersökning jämfört med Trollhättan.
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Diagram 10:3. Andel ungdomar som uppger att de skolkar oftare än var
fjortonde dag. Jämförelse mellan år 2010, 2008, 2007 samt Trollhättans
undersökning år 2010. Per samtliga (gäller årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet).
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De vanligaste orsakerna till att ungdomarna skolkar är trött/orkar
inte och skoltrött, se diagram 10:4. Frågan gällande varför man
skolkar oftare än var fjortonde dag är en öppen fråga och svaren
har kategoriserats utifrån de mest frekventa svaren.
Annat utgörs av olika sporadiska svar som exempelvis ”För att jag
behöver lägga tiden på andra ämnen”, ”Ibland blir det bara så”
eller ”Idiot lärare”.

Diagram 10:4. Orsaker till varför ungdomarna skolkar. Per årskurs och
ungdomar som svarat att de skolkar oftare än var fjortonde dag. WoW står för World
of Warcraft.
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80%

100%

Trygghet i skolan
Det är 4 % av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet som uppger att de inte känner sig trygga i skolan, se
diagram 10:5.
Diagram 10:5. Andel ungdomar som uppger att de känner sig otrygga i
skolan. Per årskurs.
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Andelen ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som
känner sig trygga i skolan ligger ungefär på samma nivåer som i
tidigare års undersökningar.

Mobbning
Enligt ett pressmeddelande från Skolverket den 28 januari 20118,
har man i en omfattande utvärdering av metoder som används
mot mobbning kommit fram till att vissa färdiga programkoncept9
kan vara ineffektiva och till och med förvärra mobbningen.
Skolverket förespråkar istället att man utgår från Skolverkets
allmänna råd och systematiskt skapar en strategi utifrån skolans
unika förutsättningar.

8

http://www.skolverket.se/sb/d/4387/a/23681;jsessionid=D2F05412A02C453D8F83750AA8
EAA8AA
9
De program som ingick i studien var Friends, SET, Lions Quest, Olweusprogrammet,
Farstametoden, Skolkomet, Skolmedling och StegVis.
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Har blivit utsatta för mobbning
När det gäller mobbning är det 5 % (motsvarar 36 ungdomar) av
ungdomarna i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som uppger
att de blivit utsatta för mobbning under den senaste månaden (till
exempel slagna, utsatta för ryktesspridning eller utfrysning). Det
finns inga statistiskt säkerställda skillnader per
bakgrundsvariablerna årskurs och kön gällande de som blir utsatta
för mobbning.
Andelen ungdomar som uppger att de blivit utsatta mobbning för
under den senaste månaden har minskat något i både årskurs 9
och årskurs 2 på gymnasiet i jämförelse med föregående års
undersökning (år 2008). Skillnaden ligger dock inom den
statistiska felmarginalen.
Vänersborgs värden gällande andel ungdomar som uppger att de
blivit utsatta för mobbning under den senaste månaden ligger i
linje med Trollhättans ANT‐rapport år 2010.

Diagram 10:6. Ungdomar som uppger att de blivit utsatta för mobbning den
senaste månaden. Per årskurs.

År 9

5%

År 2 på gymnasiet

5%

0%

5%

10%

15%

20%

Vilka ungdomarna blir utsatta för mobbning av
Det vanligaste att bli utsatt för mobbning av är av klasskamrat
eller annan elev på skolan, vilket även 2008 års undersökning
visar.
I jämförelse med 2008 års undersökning kan man se att andelen
som uppger att de blivit utsatta för mobbning av klasskamrat och
annan elev på skolan har ökat samtidigt som andelen som uppger
att de blivit utsatta för mobbning av annan jämnåring minskat.
Dessa skillnader ligger dock inom den statistiska felmarginalen.
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Det är 45 % av ungdomarna i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet
som uppger att de blivit utsatta för mobbning som uppger att de
har blivit mobbade av en klasskamrat, se diagram 10:7.
Annat alternativ kan exempelvis vara ”andra jämnåriga” eller ”vet
inte”.

Diagram 10:7. Vem eller vilka som ungdomarna uppger att de blivit utsatta för
mobbning av. Per de som svarat att de har blivit utsatta för mobbning samt
årskurs.
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Annan elev på skolan

57%

42%

21%
5%
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Lärare
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ANT‐undervisning i skolan
Det är drygt fem av tio av ungdomarna i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet som uppger att de haft någon ANT‐undervisning det
senaste läsåret, se diagram 10:8.
Vi kan se följande skillnader gällande vad ungdomarna svarat på
frågan om man haft någon ANT‐undervisning det senaste läsåret:
▶

Tjejer uppger i högre grad än killar att de inte haft ANT‐
undervisning det senaste läsåret.

▶

Killar uppger i högre grad än tjejer att de haft ANT‐
undervisning någon enstaka timme det senaste läsåret.

▶

Ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet uppger i högre grad
(i jämförelse med ungdomar i årskurs 9) att de inte haft ANT‐
undervisning det senaste läsåret.
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Diagram 10:8. Andel ungdomar som uppger att de haft ANT-undervisning i
skolan. Per årskurs.

Ja, sammanlagt mer än en vecka

2%
1%

Ja, sammanlagt ungefär en vecka

2%
1%

Ja, sammanlagt ungefär 2‐3 dagar

30%

2%

Ja, sammanlagt ungefär en dag

2%

75 % år 9
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9%

14%
8%

Ja, några timmar

År 9

18%
17%

Ja, någon enstaka timme

År 2 på gymnasiet

25%

Nej
0%

20%

har haft ANT‐undervisning det
senaste läsåret

40%

70%
60%

80%

100%

Gällande vad ungdomarna tycker om ANT‐undervisningen uppger
fler ungdomar i årskurs 9 (i jämförelse med ungdomar i årskurs 2
på gymnasiet) att de tycker att den har varit bra eller mycket bra.
Fler ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet (jämfört med ungdomar i
årskurs 9) uppger att de inte haft någon ANT‐undervisning på
denna fråga.
Över tid kan vi inte se några tydliga trender gällande vad
ungdomarna tycker om ANT‐undervisningen. Man kan dock se att
i jämförelse med föregående års undersökning (år 2008) är det
färre ungdomar som uppger att de inte haft någon ANT‐
undervisning samt fler ungdomar totalt som uppger att de tycker
att ANT‐undervisningen varit bra, se tabell 10:1.

www.splitvisionresearch.se
‐64‐

Tabell 10:1 Vad ungdomarna tycker om ANT-undervisningen. Jämförelse
mellan 2010, 2008, 2007 och 2004 års undersökningar. Per årskurs.
Årskurs 2
på
gymnasiet

Årskurs 9
2004
Mycket bra

Bra
Varken bra
eller dålig
Dålig
Mycket dålig
Har inte haft
någon ANTundervisning

2007

2008

2010

2004

2007

2008

2010

25%

24%

24%

18%

4%

11%

6%

10%

42%

36%

35%

47%

30%

42%

19%

31%

11%

12%

13%

17%

15%

26%

11%

15%

3%

2%

2%

3%

3%

4%

1%

4%

1%

1%

-

1%

2%

2%

-

1%

19%

26%

25%

13%

47%

15%

63%

39%
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Kapitel 11
Bil‐ och mopedkörning i samband med
bruk av alkohol och narkotika

Har åkt bil med någon alkoholpåverkad eller
narkotikapåverkad förare
Det är 15 % av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet som uppger att de har åkt bil med någon alkohol‐ eller
narkotikapåverkad förare, se diagram 11:1.
Tjejer i årskurs 9 uppger i högre grad än killar i årskurs 9 att de har
åkt bil med någon alkohol‐ eller narkotikapåverkad förare.
Diagram 11:1. Andel ungdomar som uppger att de har åkt bil med någon
Alkohol- eller narkotikapåverkad förare. Per årskurs.
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15%

20%

Har själva kört moped eller bil
narkotikapåverkade eller med alkohol i
kroppen
Det är 13 % av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet som uppger att de själva har kört moped eller bil
narkotikapåverkade eller med alkohol i kroppen.
Killar generellt och ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet uppger i
högre grad att de själva kört moped eller bil alkohol‐ eller
narkotikapåverkade (jämfört med tjejer generellt respektive
ungdomar i årskurs 9). För jämförelse mellan årskurser, se
diagram 11:2.
Diagram 11:2. Andel ungdomar som själva har kört moped eller bil
narkotikapåverkad eller med alkohol i kroppen. Per årskurs.

År 9
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År 2 på
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Attityd till att köra bil eller moped alkohol‐
eller narkotikapåverkad
Det är 98 % av samtliga ungdomar i årskurs 9 och årskurs 2 på
gymnasiet som uppger att inte tycker att det är okej att köra bil
eller moped narkotikapåverkad eller med alkohol i kroppen. Av
samtliga ungdomar i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet är det
2 % respektive 3 % som tycker att det är okej. Killar uppger i högre
grad än tjejer att de tycker att det är okej att köra bil eller moped
narkotikapåverkad eller med alkohol i kroppen.
Se diagram 11:3 för andel ungdomar som har åkt bil med
påverkad förare, som själva har kört påverkade samt som tycker
att det är okej att köra påverkade.
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Diagram 11:3. Andel ungdomar som har åkt bil med påverkad förare, som
själva har kört påverkade samt som tycker att det är okej att köra påverkade.
Per årskurs och kön.
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Jämförelse över tid
Ser man till värdena från år 2004, då första undersökningen
gjordes för Vänersborg, visar årets undersökning på positiva
värden när det gäller alla tre frågorna angående bil‐ och
mopedkörning i samband med alkohol och narkotika. Dessa
skillnader ligger dock inom den statistiska felmarginalen, se tabell
11:1.

Tabell 11:1. Andel ungdomar som har åkt bil med påverkad förare, som själva
har kört påverkade samt som tycker att det är okej att köra påverkade
Jämförelse mellan 2010, 2008, 2007 och 2004 års undersökningar. Per
samtliga.

2004

2007

2008

2010

19%

22%

21%

15%

20%

19%

17%

13%

4%

2%

2%

2%

Har åkt bil med någon alkohol- eller
narkotikapåverkad förare
Har kört moped eller bil alkohol- eller
narkotikapåverkad
Tycker att det är okej att köra bil/moped
alkohol- eller narkotikapåverkad
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OM SPLITVISION RESEARCH

Splitvision Research är ett undersökningsföretag som arbetar med
samhälls‐ och marknadsundersökningar, utredningar och
utvärderingar där våra uppdragsgivare vill nå en djupare och
bredare kunskap om företeelser och kunder.
Ett av våra huvudsakliga arbetsområden är att genomföra
undersökningar och sammanställningar om barn och ungdomars
situation. I egenskap av socialantropologer analyserar vi och ger
beskrivningar av situationen med utgångspunkt från ungdomars
perspektiv.
De etnografiska metoderna lyfter fram människors attityder,
värderingar, beteenden och de kulturella sammanhang som de
ingår i.
Vi arbetar också med mer traditionella metoder som enkät‐ och
telefonundersökningar.
Bland våra kunder finns både näringsliv och offentlig verksamhet.
Vi arbetar både med korta, intensiva uppdrag och med långsiktiga
strategiska projekt.
För mer information besök gärna vår webbsida:
www.splitvisionresearch.se
Ni är även varmt välkomna att kontakta oss:
Göteborgskontoret: 031‐707 41 00
Stockholmskontoret: 08‐55 24 24 70
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Bilaga 1 ‐ Undersökning om ungdomars
relation till alkohol‐, narkotika‐, tobaks‐ och
fritidsvanor i Vänersborg samt trygghet i
skolan, 2010
Skriv inte namn på enkäten, du svarar anonymt!
Det är viktigt att du besvarar hela enkäten. Om inte annat anges ska
frågorna besvaras med endast ett alternativ. Välj det svar som passar
bäst. Ditt enkätsvar är viktigt för resultatet av undersökningen!

Frågor om dig
1. Är du tjej eller kille?

 Tjej [1]

 Kille [2]

2. Vilken årskurs går du i?

 Årskurs 9 [1]

 Årskurs 2 i gymnasiet [2]

 Dalboskolan [1]

 Tärnan [2]

 Vänerparken [3]

 Fridaskolan [5]

 Birger Sjöberggymnasiet [6]

3. Vilken skola går du
på?

 Vänersborg [1]

4. Vilken kommun bor du i?
Endast för gymnasieelever.

 Torpaskolan [4]

 Annan kommun:
_________________________________ [2]

5. Hur ofta träffar du
kompisar på din fritid
utanför skolan?
6. Vad gör du mest på
Internet?
Välj ett alternativ!

 Varje dag [1]

 Några gånger i
veckan [2]
 Aldrig [6]

 Sällan [5]

 Bara på
helgerna [3]

 Några gånger i
månaden [4]

 Spelar on-line
spel [4]

 Hämtar hem
musik eller film [5]

 Tittar på film eller
lyssnar på musik,
t ex YouTube,
radio eller Spotify [8]

 Annat:

 Är aldrig på Internet (Gå vidare till fråga 9)
 Chattar (på msn &
liknande [2]
 Skriver och/eller
kommenterar på
bloggar [6]

 Hämtar information,
t ex läser bloggar
eller tidningar [3]
 Besöker communities
eller forum på nätet
som t ex Facebook
och Bilddagboken [7]

7. Upplever du att ditt Internetsurfande/spelande
underlättar för ditt skolarbete?

 Ja [1]

 Nej [2]

8. Upplever du att ditt Internetsurfande/spelande
tar tid från ditt skolarbete (som du egentligen
skulle behöva lägga på ditt skolarbete)?

 Ja [1]

 Nej [2]

9. Finns det någon vuxen som du känner
förtroende inför, som du skulle kunna
vända dig till om du har problem?

 Ja [1]
(Gå vidare till fråga 10)

 Nej [2]
(Gå vidare till fråga 11)

 Förälder [1]

 Annan släkting
[2]

 Elevvårdspersonal
[3]

 Annan vuxen på
skolan [4]

 Annan vuxen
[5]

 Annat alternativ:

10. Om ja, vem vänder du
dig främst till?
Välj ett alternativ!

________________ [9]

________________ [6]
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11. Har du någon kompis (som är 12-20 år) som du kan anförtro dig till?

 Ja [1]

 Nej [2]

12. Har du blivit utsatt för mobbning under den senaste månaden
(tex slagen, utsatt för ryktesspridning eller utfryst)?

 Nej [1] (Gå vidare
till fråga 14)

 Ja [2] (Gå vidare till
fråga 13)

13. Av vem eller vilka har  Klasskamrat [1]
du blivit utsatt för
mobbning?
 Annan vuxen på skolan [5]

 Annan elev på
skolan [2]
 Fritidsledare [6]

 Annan jämnårig
 Lärare [4]
[3]
 Annat alternativ: ___________________ [7]

 Varken eller [3]

 Dåligt [4]

 Mycket dåligt [5]

 Ja [1]

 Nej [2]

Frågor om skolan

14. Hur trivs du på din skola?
 Mycket bra [1]

 Bra [2]

15. Känner du dig trygg i skolan?
16. Skolkar du oftare än var fjortonde dag?

 Ja [1] (Gå vidare till fråga 17)

 Nej [2] (Gå vidare till fråga 18)

17. Om ja, vad beror det på?
_______________________________________________________________________________________________________

18. Har du haft någon
undervisning om
alkohol, narkotika och
tobak (ANT) det här
läsåret (dvs under hösteller vårterminen)?

 Nej [1]
 Ja, sammanlagt
ungefär 2-3 dagar [5]

 Ja, någon enstaka
timme [2]
 Ja, sammanlagt
ungefär en vecka [6]

 Ja, några
 Ja, sammanlagt
timmar [3]
ungefär en dag [4]
 Ja, sammanlagt
mer än en
vecka [7]

19. Tycker du att
undervisningen om
alkohol, narkotika och
tobak (ANT) har varit bra
eller dålig?

 Mycket bra [1]

 Bra [2]

 Varken bra eller  Dålig [4]
dålig [3]

 Mycket dålig [5]

 Har inte haft någon
ANT-undervisning [6]
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Frågor om tobak
20. Röker du cigaretter?
Välj ett alternativ!

 Nej, har aldrig rökt [1]
 Nej, har bara provat [2]
 Nej, har slutat [3]

 Ja, men bara ibland [4]
 Ja, feströker [5]

21. Snusar du?
Välj ett alternativ!

 Nej, har aldrig snusat [1]
 Nej, har bara provat [2]
 Nej, har slutat [3]

 Ja, men bara ibland [4]
 Ja, nästan varje dag [5]
 Ja, varje dag [6]

 Ja, nästan varje dag [6]
 Ja, varje dag [7]

Fyll i fråga 22 om du röker eller snusar, gå annars till fråga 23!
22. Hur får du oftast tag
på cigaretter och snus?
Välj ett alternativ!

 Köper själv [1]

 Köper av kompisar [2]

 Blir bjuden av
kompisar [3]

 Från mina föräldrar
(med lov) [4]

 Tar hemma utan lov
[5]

 Från annan myndig
person som köper ut
[6]

 Från annan
myndig person
som bjuder [7]

 På annat sätt:

 Ja, har testat en
gång [2]

 Ja, har testat
några gånger
[3]

 Ja, mer sällan än
en gång i
månaden [4]

 Ja, en gång i veckan
till dagligen [6]

 Nej, använde vattenpipa förut, men gör
det ej längre [7]

23. Röker du vattenpipa?  Nej, har aldrig testat
[1]
 Ja, någon gång i
månaden [5]

________________ [8]

Frågor om alkohol
 Ja, en gång [2]

 Ja, flera gånger [3]

25. Har du druckit någon alkoholhaltig dryck under de senaste 7 dagarna?
Räkna inte med lättöl eller lättcider.

 Nej [1]

 Ja [2]

26. Har du någon gång druckit så mycket alkohol att
du känt dig berusad?

 Nej [1]

 Ja [2]

27. Har du någon gång blivit bjuden på alkohol i ditt
hem? OBS! Ej lättcider eller lättöl.

 Nej [1] (Gå vidare
till fråga 29)

 Ja [2] (Gå vidare till
fråga 28)

24. Har du någon gång under de senaste 12
månaderna druckit någon alkoholhaltig
dryck (öl, alkoläsk, starkcider, vin eller
sprit)? Räkna inte med lättöl eller lättcider.

 Nej [1]

28. Hur ofta har du blivit
bjuden på alkohol i ditt
hem?

 Har smakat [1]

 Har testat en
gång [2]

 Sällan [3]

 Någon gång i
månaden eller
oftare [4]

29. Hur ofta dricker du
alkoholhaltiga drycker?

 Aldrig [1] (Gå vidare till
fråga 44)

 Har smakat [2]

 Har testat en
gång [3]

 Sällan [4]

Räkna inte med lättöl eller
lättcider. Välj ett alternativ!

 Någon gång i månaden
[5]

 En gång i veckan
[6]

 Några gånger i
veckan [7]

 Dagligen [8]
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30. Hur många glas, dvs  Dricker inte alkohol [1]
 Ett till två glas [2]
 Tre till fyra glas
 Fem till sju glas [4]
ölglas, vinglas, drinkglas
[3]
eller snapsglas dricker
 Åtta eller flera glas [5]
du på en typisk dag då
du dricker alkohol?
(Räkna flaskor med starköl, starkcider, mellancider och folköl som ett glas och burkar som ett och ett halvt glas.)
31. Vad dricker du oftast
när du dricker alkohol?
Välj ett alternativ!

 Folköl/mellancider [1]

 Starköl [2]

 Starksprit [5]

 Hembränt [6]

32. Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit hembränt?

 Vin [3]

 Starkcider/alkoläsk
[4]

 Nej [1]

 Ja [2]

33. Alkoholen jag
vanligtvis dricker är …
Välj ett alternativ!

 från Systembolaget [1]

 smuggeldricka [2]

 direkt- eller
privatimport [3]

 hembränt (HB) [4]

34. Om du dricker
alkohol, hur får du oftast
tag på alkohol?
Välj ett alternativ!

 Via förälder [1]

 Via kompis [2]

 Via syskon [3]

 Via annan vuxen [4]

 Tar hemma utan lov [5]

 Köper själv [6]

 Annat alternativ: _________________ [7]

35. Har dina föräldrar någon gång pratat med dig om
alkohol/risker med alkohol?

Har du någonsin råkat ut för följande problem
pga att du druckit alkohol?
36. Grälat
37. Bråkat eller slagits
38. Råkat ut för olycka eller skadats
39. Blivit av med pengar eller värdesaker
40. Förstört saker eller kläder
41. Haft oönskat sex
42. Haft oskyddat sex
43. Råkat i bråk med polisen

Nej [1]

Ja [2]



















 Nej [1]

 Ja [2]

 Ja, en gång [2]

 Ja, flera gånger [3]

Frågor om sniffning
44. Har du någon gång provat att sniffa/boffa (t ex
lösningsmedel, lim, tändargas eller bensin)?

 Nej [1] (Gå vidare till
fråga 46)

Fyll i fråga 45 om du har svarat Ja på fråga 44
45. Om ja, vad har du provat att sniffa?
______________________________________________________________________________________________________
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Frågor om narkotika
46. Har du testat
preparat med
”narkotiska effekter”
som inte är klassade
som narkotika?

 Nej, har aldrig testat [1]

 Ja, någon gång i
månaden [5]

47. Har du någon gång använt narkotika?

48. Om ja, vilket eller
vilka narkotiska preparat
har du testat/använt?

 Hasch/Marijuana [1]
 GHB/GBL [5]

 Ja, har testat en
gång [2]

 Ja, har testat
 Ja, mer sällan än
några gånger
en gång i
[3]
månaden [4]
 Ja, en gång i veckan  Nej, använde det förut, men gör det ej
till dagligen [6]
längre [7]
 Nej [1] (Gå vidare till fråga 54)

 Amfetamin [2]
 Rökheroin [6]

 Kokain [3]
 Heroin som
injiceras [7]
 Vet inte vilket
preparat det var
[10]

 Annan typ av narkotika, nämligen:
___________________________ [9]
49. Hur ofta använder du
narkotiska preparat?
Välj ett alternativ!

 Har testat en gång [1]

 Har testat några
gånger [2]

 En gång i veckan till dagligen [5]
50. Var skaffade du de
narkotiska preparaten
någonstans?
(Du kan välja flera
alternativ)

 Ja [2] (Gå vidare till fråga 48)

 Ecstasy [4]
 Lugnande medel
som ej ordinerats av
läkare (ex.vis
Citodon) [8]

 Mer sällan än en
gång i månaden [3]

 Använde droger förut, men gör det ej längre [6]

 I skolan [1]

 På fritidsgården [2]

 På disco/krogen [5]
 Langade själv [9]

 På fest [6]
 Blev bjuden [7]
 Annat alternativ: _______________ [10]

51. Var du alkoholpåverkad när du testade att ta
narkotika?

 Någon gång i
månaden [4]

 Hos vänner [3]

 Nej [1]

 Via kontakter [4]

 Internet [8]

 Ja [2]

52. Hur kommer det sig att du har testat narkotiska preparat?________________________________________________

53. Är någon av följande personer medvetna om att
du har tagit narkotiska preparat?

 Ja, min förälder
/föräldrar [1]

 Ja, vuxna på skolan [2]

 Ja, min kompis/
kompisar [3]

 Nej, ingen av dessa [4]

Frågor om dopning
54. Har du testat att ta dopningspreparat (t ex anabola steroider,
tillväxthormon, efedrin, insulin eller andra dopningsmedel)?

 Nej [1]
 Ja, har testat [2]
 Ja, använder dopningspreparat
regelbundet [3]
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Blandade frågor
55. Har du åkt bil med någon
alkoholpåverkad/narkotikapåverkad förare?

 Nej / Nej, inte vad jag vet [1]  Ja [2]

56. Har du själv kört moped eller bil
narkotikapåverkad eller med alkohol i kroppen?

 Nej [1]

 Ja [2]

57. Tycker du att det är okej att köra bil/moped
narkotikapåverkad eller med alkohol i kroppen?

 Nej [1]

 Ja [2]

Hur gammal var du när du första gången…
Har aldrig
gjort det


11 eller
yngre


12 år

13 år

14 år

15 år

16 år

17 år

18 år















59. Blev berusad



















60. Rökte en hel cigarett



















61. Rökte vattenpipa



















62. Provade att snusa



















63. Provade narkotiska preparat



















58. Drack en alkoholhaltig dryck

64. Om du skulle gå ut ensam
sent en kväll i Vänersborgs
centrum, skulle du då känna
dig

 Mycket trygg [1]

Tack för att du har besvarat enkäten!
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 Ganska trygg [2]

 Ganska otrygg [3]

 Mycket otrygg [4]

