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Vad är en prilla?
– En pilottestning av CANs nationella drogvaneenkät
Isabella Gripe, Pia Kvillemo & Siri Nyström

Inledning
Drogvaneundersökningen bland skolungdomar har pågått i över 40 år och sedan 1986 ansvarar CAN för denna, på uppdrag av Socialdepartementet. Under årens lopp har skolundersökningsformuläret genomgått flera förändringar
och 2012 års revidering får räknas till en av de största. Ett ordentligt för- och
efterarbete sågs inte bara som en nödvändighet utan även som en chans till
ökad kunskap om tankar och resonemang hos de ungdomar undersökningen
riktar sig till.
Att genomföra en större revidering av formuläret var en idé som växte fram
under flera år på CAN. Arbetet påbörjades hösten 2011 och avslutades i och
med publiceringen av Skolelevers drogvanor 2012. Revideringen sammanföll
med regeringens ANDT-strategi med uppföljning av de så kallade kärnindikatorerna. Det föll sig därför naturligt att väva in de nya mätbara kärnindikatorerna i det nya formuläret.
Förutom att mäta nya saker var avsikten med revideringen att göra formuläret
mer tilltalande, dels till utseende och dels till längd och frågeformuleringar.
Som en del i arbetet med den nya enkäten gick CAN ut i ett antal klasser för
att på plats få kunskap om hur formuläret och frågorna togs emot. Både ord
och formuleringar riskerar att bli föråldrade och kommentarer om uttryck
som vi trodde var självklara löd bland annat; ”Vad är en prilla?", ”Det heter
ju boffa.”, ”Man grälar ju inte, man tjafsar!”.
För att skapa en större objektivitet till formuläret anlitades konsulten Pia
Kvillemo för att tillsammans med Siri Nyström och Isabella Gripe från CAN
arbeta med fokusgruppsintervjuerna och rapportskrivandet. Alla ändringar
och tillägg som gjorts har godkänts av Pia Kvillemo. CAN vill rikta ett stort
tack till de elever och lärare som ställde upp med sin tid och sina värdefulla
åsikter och tankar. Dessa möten var mycket givande och ovärderliga i arbetet
med att skapa den nya enkäten.
En förkortad version av denna rapport finns även inkluderad som metodbilaga i Skolelevers drogvanor 2012.
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Bakgrund och syfte
Varje år genomför CAN enkätundersökningar om svenska elevers drogvanor
i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Syftet är att belysa såväl omfattning som utveckling över tid av elevernas drogvanor, med fokus på alkohol, narkotika
och tobak. I årskurs 9 har skolundersökningar genomförts sedan 1971 och i
gymnasiets år 2 sedan 2004. Normalt deltar ett riksrepresentativt urval om
5 300 elever i årskurs 9 och 4 500 elever i gymnasiets år 2. Undersökningarna genomförs på en pappersenkät anonymt i klassrummet under skrivningsliknande förhållanden.
Det är inte helt enkelt att i undersökningar ställa frågor på rätt sätt. Detta
gäller inte minst pappersenkäter där det i regel saknas möjlighet till fördjupningsfrågor. Det är därför viktigt att få en bra uppfattning av hur frågor uppfattas och tolkas av de som svarar på enkäter, inte minst när nya enkäter ska
börja användas.
Under hösten 2011 genomfördes en revidering av CANs skolenkät och den
nya enkäten ersätter den gamla fullt ut fr.o.m. 2013 års undersökning. Med
anledning av den stora revideringen bedömde CAN det som viktigt att pilottesta den nya enkäten på ett urval elever runt om i Sverige. Pilotundersökningen genomfördes både genom att ett antal elever i flera olika klasser i
årskurs 9 fick besvara enkäten och i slutet av denna fick möjlighet att ge synpunkter och kommentarer men framförallt genom fokusgruppsintervjuer på
urval av dessa elever. Detta genomfördes under perioden december 2011 till
januari 2012.
Syftet med undersökningen var att undersöka hur väl den nya enkäten fungerar och om den kunde förbättras ytterligare. Aktuella frågeställningar var:
Hur uppfattar eleverna enkäten beträffande:
– Begriplighet generellt
– Begriplighet vad gäller enskilda frågor
– Vilja/förmåga att svara korrekt
– ”Pinsamma frågor” och anonymitet
– Omfattning
– Andra aspekter?
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Metodbeskrivning
I metodavsnittet tas urvalsförfarandet och undersökningens genomförande
upp. Här beskrivs även hur materialet ser ut sett till vissa bakgrundsvariabler.

Urval och genomförande
För att genomföra fokusgrupperna kontaktades ett antal grundskolor i Norrbottens län, Region Skåne, Stockholms län samt Örebro län, under november–december 2011. Anledningen till att endast årskurs 9 valdes ut var antagandet att om enkäten fungerar för de yngre eleverna borde den även fungera
för de äldre (gymnasiets år 2).
Kontakt med skolorna togs via CANs länsombud, länssamordnare eller lokala drogförebyggare. Ambitionen var att få med skolor med viss geografisk
spridning samt både tätorts- och landsortsskolor. Totalt tio klasser valdes ut
varav fyra i Stockholms län och två i respektive övriga områden. Fokusgrupperna hölls under december 2011 och januari 2012 genom att Pia Kvillemo
och en person från CAN besökte klasserna.
Vid besöken fick alla elever i klassen först fylla i den nya enkäten. I samband
med detta gavs information om att enkäten var anonym samt rätten att inte
delta. Vidare uppmanades eleverna att anteckna funderingar och kommentarer, positiva så väl som negativa, på baksidan av enkäten. Eleverna fick även
ställa frågor till CANs medarbetare under tiden de fyllde i formuläret. Efter
att enkäten fyllts i fick eleven lägga den i ett kuvert och försluta det om de så
önskade.
När alla elever fyllt i enkäten genomfördes en fokusgrupp med ett urval om
sju till tio elever i varje klass, där enkäten diskuterades i termer av teman
kring ovan nämnda frågeställningar. Urvalet till fokusgrupperna skedde i vissa fall i förväg genom att läraren frågade om några elever var intresserade av
att delta och i andra fall genom slumpförfarande direkt i samband med besöket. Elever som valdes men inte ville delta fick byta med en intresserad kamrat.
Fokusgruppen inleddes i regel med en öppen fråga kring spontana reaktioner
på enkäten för att sedan fokusera mer på svårigheter av olika slag. Vissa enkätfrågor hade på förhand valts ut för diskussion, eftersom de ansågs viktiga
att diskutera i fokusgruppen.
Som tack för sitt deltagande fick eleverna antingen varsin biobiljett eller ett
bidrag till klasskassan, vilket de informerades om före besöket.
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Analys av materialet
För att besvara de uppsatta frågeställningarna har innehållet i elevernas
kommentarer på enkäternas baksida, liksom anteckningar från fokusgrupperna gåtts igenom och analyserats. Dessutom har svaren i enkäterna granskats
beträffande internt svarsbortfall och motsägelsefulla eller märkliga svar. På
så sätt bildar tre huvudkällor underlag för en syntes kring hur väl enkäten
fungerar och vilka förbättringar som eventuellt kan göras. Observationer i
klassrummen av hur eleverna interagerade med varandra och vilka frågor
som ställdes till CANs personal bidrar också i viss mån till analysen och slutsatserna, liksom analyser av bakgrundsvariablerna.

Skolor och elever
Totalt tio klasser i Stockholm, Nacka, Örebro, Hallsberg, Ängelholm (en
landsortsskola och en tätortsskola), Luleå respektive Piteå (landsortsskola)
deltog i pilottestningen av formuläret och fokusgrupperna. Mellan 15 och 27
elever fanns i varje klass.
Totalt fyllde 229 elever i enkäten, 120 flickor och 109 pojkar. Drygt hälften
av eleverna bodde i villa och knappt en femtedel i hyresrätt respektive bostadsrätt (se tabell 1). Cirka tio procent av eleverna bodde i radhus och fem
procent i annan form av boende. Den dominerande sysselsättningen bland
föräldrarna var arbete, studier eller tjänstledighet och drygt 70 procent av
eleverna svarade att båda föräldrarna var sysselsatta på detta sätt. Endast en
procent av eleverna angav att båda föräldrarna var arbetslösa, sjukskrivna,
sjukpensionärer, ”annat” eller ”vet ej”, medan cirka en femtedel av eleverna
svarade att dessa förhållanden gällde för en av föräldrarna.
Ingen systematisk insamling av uppgifter om elevernas kunskaper i svenska
eller etniska ursprung genomfördes, men det förekom elever som hade
svenska som andraspråk, vilket angavs av läraren eller av eleverna själva. Intrycket var dock att de allra flesta var födda i Sverige och hade svenska som
förstaspråk.
a)

Tabell 1. Boendeformer bland eleverna, procent .
Hyreslägenhet
Bostadsrätt
Radhus/kedjehus
Villa
Annat boende

17,8
18,2
11,6
51,2
5,4

Ej besvarat frågan

6,2

a) Tabellen summerar inte till 100 procent eftersom dubbelkryss är tillåtna i denna fråga och vissa
har således uppgett mer än en boendeform.
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Resultat
Nedan följer resultatet av fokusgruppsintervjuerna, sammanvävt med elevernas skriftliga kommentarer i enkäten samt bortfallsanalyser av svaren i densamma. Fortsättningsvis gäller att hänvisningar till frågenummer avser enkäten i bilaga 1, om inget annat anges. Det nya formuläret för 2012 års nationella undersökning ligger som bilaga 2.

Elevernas allmänna intryck
Eleverna uttryckte både positiva och negativa omdömen om enkäten muntligt
och i skrift. Totalt 147 elever, det vill säga 60 procent av de svarande, lämnade skriftliga kommentarer. Knappt hälften av dem som lämnade skriftliga
kommentarer beskrev den i positiva termer. De flesta av dessa positiva kommentarer handlar om att enkäten var lätt att förstå och nedanstående citat från
sex olika elever är illustrativa:
Jag hade inga problem med att svara på frågorna.
Frågorna var bra formulerade man förstod allting utan att behöva läsa
om/gå tillbaka.
Det var bra, bra frågor inget svårt att fatta.
Bra frågor. Lätta att förstå. Jag kan inte komma på någon förändring just
nu.
Fråga 61 och 28 var lite knasiga. Annars måste man vara riktigt trög för att
inte förstå frågorna.
Det var bra. Mycket bra och lättförståeliga frågor! 

Liknande kommentarer uttrycktes i flera av fokusgrupperna vid en första frågerunda bland deltagarna. Ett fåtal elever menade att det till och med var roligt att besvara frågorna. Följande citat från de skriftliga kommentarerna på
baksidan av enkäterna visar på detta:
Det var en bra enkät. Den var tydlig och rolig.
Det var kul och svara på dessa frågor och jag förstod alla frågor.

Ytterligare några skrev att de uppskattade de många svarsalternativen:
Frågorna var lätta att förstå, och det fanns många alternativ.
Det var bra att det var många alternativ på varje fråga.

Någon elev kopplade ihop det faktum att han/hon inte använde efterfrågade
substanser med att enkäten var lätt att besvara och antecknade följande:
Enkäten var lätt för jag har aldrig rökt osv. så jag kryssa bara i nej.

Vad är en prilla?

7

Några elever hade dock ett mindre positivt intryck som handlade om svårigheter att förstå enkätfrågorna. Ett par allmänna omdömen om svårigheter att
förstå frågorna uttrycks i följande skriftliga kommentarer:
Era frågor var ganska otydliga och lite svåra att förstå.
Vissa frågor var svåra att förstå. Annars var det inget speciellt.

Mer detaljerade kommentarer om svårigheter att förstå beskrivs nedan.

Begriplighet
Som framgår ovan i avsnittet Elevernas allmänna intryck uttryckte många av
eleverna få eller inga problem med att fylla i enkäten, medan andra hade mer
kritiska synpunkter. I fokusgrupperna diskuterades frågorna ingående bland
annat avseende hur eleverna uppfattade olika uttryck och begrepp, och många
konkreta förslag till förbättringar lämnades. Vissa skriftliga kommentarer var
också väldigt konkreta och konstruktiva.

Ordval
Begreppet ”druckit alkohol” (se fråga 13, bilaga 1) var ett av de uttryck som
tolkades på lite olika sätt av olika elever. Kommentarer kring dels vad som
menas med ”alkohol”, dels vad som menas med hela uttrycket ”druckit alkohol” lämnades. Några menade att det inte räcker med att smaka för att man
skulle anse att man ”druckit alkohol”:
Det krävs större mängder för att man ska tycka att det är att man har
”druckit”.
Man tänker att det handlar om när man har varit på fest.
Man har druckit när man har druckit lite mer, annars är det mer att man
smakat.

Angående vad just ”alkohol” betyder så fanns en del olika uppfattningar beträffande vilka drycker som avsågs. När frågan ställdes om huruvida eleverna
läst förklaringstexten, som antyder vad som efterfrågas, visade det sig att
många missat eller hoppat över den. Intrycket är ändå att de flesta gjort en
riktig bedömning, dvs. associerat till öl, vin, sprit och cider. Det framkom
dock i studien att någon hade svårt att förstå vad folköl var och en annan menade att alkoläsk inte var något vanligt begrepp.
Flera elever hade synpunkter på de tidsangivelser som angetts vid frågorna 5,
8, 12, 13, 31 och 33. Följande citat från fokusgrupperna illustrerar detta:
En månad” bättre uttryck än ”30 dagar”.
30 dagar låter mindre än en månad.
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”Ett år” bättre uttryck än ”12 månader”.
Saknar ett mellanalternativ – ”Under det senaste halvåret”.

Det föreföll dock inte som om eleverna, på grund av svårigheter med vissa
uttryck, hade några större problem med att fylla i sitt svar. Analysen av hur
eleverna fyllt i enkäten visade att fråga 13 som rör om och när man druckit
alkohol hade ett internt bortfall på två procent, motsvarande fråga om rökning hade ett internbortfall på en procent, vilket måste betecknas som lågt
och ger en grov fingervisning om hur en fråga fungerar.
Andra ord och uttryck kommenterades också beträffande olika tolkningsalternativ. Exempelvis menade flera elever i en klass att ordet sniffa kanske
borde kompletteras med ”boffa” och att ”gräl” (se fråga 31 och 30, bilaga 1)
låter lite gammalmodigt och kanske skulle bytas mot ”tjafs” för att bättre
fånga det som efterfrågas. Flera elever hade också svårt för ordet ”ursprungligen” i fråga 14, eftersom de inte visste hur långt tillbaka i ”leveranskedjan”
de skulle tänka. Svårigheterna som uttrycks stöds av det faktum att 23 elever,
det vill säga tio procent, inte besvarat frågan.
Några elever undrade hur mycket snus det fanns i en dosa, med avseende på
fråga 44. En elev sa:
Man vet inte vad dosa är. Är det mycket eller lite. Hur många prillor är det i
en dosa?

Skillnaden mellan hyreslägenhet och bostadsrättslägenhet var inte heller helt
enkel att förstå för vissa (se fråga 3, bilaga 1). Detta framgick när eleverna i
samband med ifyllandet av enkäten ställde frågor om just detta. Problemet
har även uttryckts i en skriftlig kommentar:
På fråga 3 så tycker jag att bostadsrättslägenhet var lite svårt att förstå,
förklara!

Svårigheterna med att beskriva hur man bor syns dock inte i bortfallsanalysen, endast en procent har inte besvarat frågan.
Ordet designerdroger i fråga 35 upplevdes också av en del elever som svårt
att förstå. En fokusgruppsdeltagare menade dock att om man provat så vet
man vad begreppet betyder:
… de som har testat vet nog vad det är.

Synonymen nätdroger, som anges i parentes i frågan, verkade eleverna vara
något mer bekanta med än uttrycket designdroger. Endast en procent har avstått från att svara på frågan, vilket antyder att problem med uttrycken ändå
inte var särskilt stora.
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Enkät- och frågestruktur
Flera elever hade synpunkter på enkätens struktur. En aspekt som kommenterades av flera var det faktum att eleverna var tvungna att svara på följdfrågor
angående alkohol, trots att de inledningsvis svarat att de inte dricker. Enkäten
är, när det gäller övriga substanser, konstruerad på så sätt att elever som svarar att de inte använt en viss substans blir hänvisade till nästa enkätavsnitt
och således inte behöver besvara de följdfrågor som rör den aktuella substansen. Detta gäller dock inte alkohol, eftersom följdfrågorna där är många och
frestelsen att kryssa nej för att slippa ta sig igenom alla frågorna bedöms som
alltför stor. Dessutom finns en risk för att enskilda elevers erfarenhet av t.ex.
alkohol avslöjas om tidsskillnaderna i att fylla i enkäten är för stora. Flera
elever ansåg dock att det var onödigt att fylla i följdfrågorna om man redan
svarat att man inte dricker alkohol, vilket framkom i de skriftliga kommentarerna (se nedan). Detta missnöje syns dock inte i bortfallsanalysen, de som
inte dricker alkohol har inte i någon högre utsträckning hoppat över följdfrågorna.
Om man har svarat på en fråga att man inte dricker alkohol, varför ska
man då svara på 5 frågor om det när man svarar på alla att man inte dricker alkohol? På ett annat ställe kunde man bara hoppa vidare om man svarade nej.
Om man svarar nej så behöver man ju inte svara på de andra frågorna
som berör alkohol. Annars var allt förståeligt. (Kommentar fr 13:  hoppa
till fråga…31)
Fattas en del ”hoppa till…” så man var tvungen att svara på en del onödiga
frågor.
Jag tycker inte den var så bra för dom som inte dricker eller något för att
det handlade bara om det. Lite jobbigt!

Många elever upplevde också att det var mycket upprepningar i formuläret,
eller frågor som liknade varandra, vilket framgår av flera skriftliga kommentarer:
Jag tycker att frågorna var väldigt upprepande när det gäller frågorna om
alkohol. Det borde ändras.
Det var bra frågor men de flesta var likadana.
Det var ganska många frågor som handlade om samma saker.

Några skrev vidare att vissa frågekonstruktioner var onödigt komplicerade eller att svarsalternativen borde omformuleras:
Fråga 26 är så lång att man tappar bort sig, kanske skulle man kunna göra
två frågor av den.
Jag tycker att det blev väldigt rörigt med alla ”1–2 gånger i månaden, 1
gång på 12 månader” osv. Man kanske skulle kunna få fylla i själv?
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…kunde kanske vara lite mer skalor, typ 1–10.

Fler förslag till ändringar av svarsalternativ i olika frågor beskrivs i avsnittet
Vilja och förmåga att svara korrekt. När det gäller fråga 26 som kommenterats ovan var det åtta procent, som inte besvarade frågan korrekt vilket innebär att de antingen avstod från att svara eller dubbelkryssade.
Flera elever hade problem med fråga 33 som handlar om receptbelagda mediciner. En av fokusgruppsdeltagarna hade problem med hur man skulle
kryssa:
Svår att förstå. Gäller det om man fått medicin på sjukhus? Ska man kryssa både med recept och utan recept om man inte tagit något?

Många elever ansåg att fråga 28, som handlar om hur man får tag på olika alkoholdrycker, hade en problematisk konstruktion, vilket följande citat från
fokusgrupperna visar:
Fråga 28 svår att förstå. Hur ska man kryssa i?
Fråga 28. Svår att fylla i. Smugglad – gäller det om man dricker utomlands?

De skriftliga kommentarerna visar också att eleverna hade svårigheter med
fråga 28:
Fråga 28 var lite svår att förstå, förklara varför man inte kan kryssa i vissa
alternativ.
Fråga 28: Hade varit mer tydligt om man hade kunnat väja ”dricker inte
alls”.
Fråga 28 var väldigt förvirrande.

Problemet med att besvara fråga 28a-l understryks av ett relativt högt svarsbortfall på mellan 12–24 procent. I viss mån speglar detta resultat vad ungdomarna dricker, vilket illustreras av att bortfallet var högst på frågan om
smuggelsprit.
Bortfallsanalysen visar att även fråga 27, som är en så kallad matrisfråga, i
någon mån varit svår att fylla i. En relativt sett stor andel elever, mellan sju
och 14 procent, har avstått från att svara på de olika delfrågorna. Denna svårighet var inget som varken framkom i de skriftliga kommentarerna på enkäternas baksidor eller i fokusgrupperna.
Även narkotika- och spelsektionerna i enkäten har generellt sett stora svarsbortfall på följdfrågorna. Den andra kolumnen i fråga 40 (se bilaga 1), som
rör användande av annan narkotika än hasch/marijuana, har ett svarsbortfall
på cirka 45 procent bland de elever som i tidigare fråga angett att de använt
narkotika. Detta kan bero på att de flesta inte använt denna typ av narkotika,
men frågan är varför eleverna då inte kryssat i ”Ingen gång” som är en möj-
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lighet. Det interna svarsbortfallet på följdfrågor i spelsektionen uppgår till
37–60 procent. I de skriftliga kommentarerna och i fokusgrupperna saknas
nästan helt synpunkter kring att det skulle varit svårt att besvara dessa delar i
enkäten. Delvis kan detta bero på att fokusgruppernas mer specifika frågeområden inte fokuserade särskilt på narkotika- och spelfrågor och alltså skulle
behövt tas upp spontant av eleverna. Att detta inte gjordes kan möjligen bero
på att eleverna på grund av bristande erfarenhet inte var intresserad av att
diskutera dessa frågor.

Vilja och förmåga att svara korrekt
I mån av tid fördes resonemang i fokusgrupperna kring hur ärliga eleverna
trodde att deras kamrater och de själva var vid besvarade av enkätfrågor om
drogvanor. Intrycket var att de flesta trodde att man nog svarade ganska uppriktigt. Någon menade dock att det kanske berodde på ”vilket gäng” man tillhörde angående om man tenderar att överdriva eller underdriva i sina svar.
Även om ambitionen att svara uppriktigt finns, kan det vara svårt att svara
korrekt. Problem som togs upp var att det kan vara svårt att minnas exempelvis hur mycket man drack senaste gången och svårt att hålla reda på mängderna av olika drycker, eller att man upplevde att svarsalternativen i formuläret inte stämmer med den egna situationen. Exempel på det förra illustreras
av följande kommentarer från fokusgrupperna om fråga 25 och de andra
mängdfrågorna:
Svårt att veta, när man väl är full och det kan var olika olika gånger. Lättare med burkar och flaskor.
Man kanske inte riktigt vet hur mycket man har druckit.

Att just mängden alkohol som konsumerats kan vara svår att hålla reda på
understryks av ett något större svarsbortfall på dessa frågor (fråga 17, 19, 21,
23 och 25, bilaga 1) jämfört med frågorna om hur ofta man dricker (fråga 16,
18, 20, 22 och 24, bilaga 1). Bortfallet tillsammans med dubbelkryss låg på
ungefär 5–6 procent på mängdfrågorna, vilket tyder på att eleverna, trots visst
missnöje med frågorna, har gjort sitt bästa för att besvara dem.
Som citatet ovan antyder verkar det var svårast att uppskatta mängder i form
av centiliter, detta syntes extra tydligt i analysen av det interna bortfallet. På
fråga 25 hade 11 procent hoppat över frågan eller inte besvarat den på ett
korrekt sätt (dubbelkryssat).
Exempel på upplevelser av att svarsalternativen inte riktigt passar in på det
man vill få fram och att man ibland saknar passande alternativ utgörs av följande citat från fyra fokusgruppsdeltagare:
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På fråga 30 saknades alternativet att man aldrig druckit och därför alltså
inte råkat ut för det som beskrivs. Om man sätter kryss på aldrig så har
man ändå inte fått säga att man inte druckit och att det är därför man inte
råkat ut för det som beskrivs.
På vattenpipan, borde finnas ett alternativ att man bara testat en gång.
Vill ha ”vet ej” .

Fråga 30, som kommenterats ovan, hade ett internt svarsbortfall på cirka 15
procent. Vid bortfiltrering av elever som tidigare svarat att de inte dricker alkohol sjunker bortfallet till 10–12 procent. Avsaknaden av en möjlighet att
hoppa över frågan om man aldrig druckit alkohol tycks alltså inte vara hela
förklaringen till att frågan upplevdes som besvärlig att fylla i. Ett rimligt antagande är att även själva uppställningen gör att man inte orkar fylla i hela
frågan, som dessutom är enkätens mest omfattande fråga (fråga 30, bilaga 1).
Även flera skriftliga kommentarer antyder att svarsalternativen i flera av frågorna upplevs som otillfredsställande:
I Fråga 11 tycker jag att det borde stå ”ingen” istället för ”nej” för annars
blir det som att man kryssar ”nej röker” när det är ”ingen röker” som man
menar.
I fråga 30 borde det finnas ”dricker inte alkohol” som alternativ.
Fråga 14: ”Fixat själv eller fått”, skulle varit ett alternativ.
…fr39:Önskar en nej-ruta
På fråga 28 har man kanske druckit något annat än det som är alternativen?

En del frågor saknar ”vet ej” alternativ, vilket försvårade ifyllandet för somliga elever. Nedanstående skriftliga kommentarer illustrerar detta:
Det kunde ha varit ett svar med ”jag vet inte” på fråga 45!
Fråga 25 var lite svår för man har inte koll på sånt.

Några elever menade att de hade önskat att själva få skriva hur saker förhåller
sig i stället för att sätta kryss i rutor. Andra tyckte dock att det var skönt att
slippa skriva själva.
Ytterligare en faktor som kan tänkas inverka på ambitionen att svara korrekt
på hela formuläret är omfattningen av frågor och längden på dem, vilket
framgår av följande skriftliga kommentar angående fråga 26:
Lång. Världens längsta mening. Efter 26 frågor så orkar man inte med den
här.
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Pinsamma frågor och anonymitet
Som berörts ovan diskuterades i flera fokusgrupper hur ärliga eleverna trodde
att deras kamrater och de själva var vid besvarade av enkätfrågor om drogvanor. Intrycket var att de flesta svarar uppriktigt. I någon klass ställdes även en
direkt fråga kring om eleverna litade på att de fick vara anonyma, vilket de
gjorde. Ingen i gruppen gav uttryck för någon annan uppfattning. I samtal i
samband med ifyllande av enkäten och i fokusgrupperna uttryckte eleverna
olika uppfattningar och varierande erfarenheter av alkohol och andra droger,
till synes utan att bli retade eller ifrågasatta av de övriga i gruppen. Ingen
elev som kom till klassrummet avböjde att delta i undersökningen och i samband med ifyllandet av enkäten satt eleverna gärna tätt ihop och konsulterade
varandra för att förstå frågorna. Några elever tog dock upp att en del frågor
kändes olustiga att svara på. Nedan ges ett par exempel:
Fråga 56 om vänners drogvanor känns olustigt att svara på
Ja, lite pinsamma frågor. ”Överdriver – när man är full alltså.”

Fråga 11 i enkäten handlar om rök- och snusvanor i familjen. Denna fråga
har 20 procents svarsbortfall, vilket är relativt högt jämfört med övriga frågor. Huruvida det beror på att eleverna inte vill hänga ut sina anhöriga, i linje
med den första kommentaren ovan, eller om de inte känner till familjemedlemmarnas tobaksvanor eller om frågekonstruktionen är för svår, går dock
inte att säga.

Omfattning
Angående enkätens omfattning var kommentarerna ganska sparsmakade. En
kommentar om omfattningen har tagits upp ovan under rubriken Vilja och
förmåga att svara korrekt. Annars fanns enstaka kommentarer kring både att
enkäten var för lång och att den inte var lång alls. Det faktum att omfattningen inte kommenterades särskilt flitigt kan delvis bero på att en diskussion
kring temat skedde i slutet av den avsatta tiden i fokusgrupperna och att eleverna då kanske var inställda på att inte dra ut på tiden. Många tryckte dock
på att det kändes som om frågorna upprepades och ville ha möjlighet att hoppa förbi ”irrelevanta” frågor, vilket även berörts under Enkät och frågestruktur. Två elever sa följande:
Jobbigt för den som aldrig druckit, filterfråga vore bra.
Tjatigt, kanske hoppa om man ej druckit.

När det gäller omfattningen på enkäten visar analysen att det var omfånget
och layouten på enskilda frågor som utgjorde ett problem för vissa snarare än
att själva enkäten i sig var för lång.
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Andra aspekter
Det mesta av det som togs upp i fokusgrupper och i skriftliga kommentarer
har behandlats i tidigare avsnitt. Ytterligare ett par ämnen som berördes och
som kan vara intressanta att lyfta fram handlar om frågor som uppfattades
som onödiga, respektive upplevelser av att det finns underliggande värderingar kopplade till vissa frågor. Ett fåtal elever tog upp några enskilda frågor
som de tyckte var onödiga:
Onödigt att berätta om man är man eller kvinna.
Hur bor du är en onödig fråga.
Fråga 3 och 4 kändes onödiga.

En del elever tycktes, som nämnts, ana underliggande normer och antaganden hos frågeställaren. Ett par elever ansåg att man efter fråga 60, som handlar om hur mycket pengar man har i månaden till fritid och nöjen, borde ha
en följdfråga om vad man gör med pengarna. Någon elev uttryckte vidare irritation över att enkäten var indelad efter substanser och menade att det antyder att narkotika är farligare än t.ex. alkohol. Ett exempel på en kommentar
som kan tolkas som att eleven uppfattar att frågan om boendesituationen kan
komma att analyseras ”fördomsfullt” utgörs av följande citat:
Varför ställs frågan om hur man bor? Spelar det nån roll?

Slutsatser och ändringar
De allra flesta uttryckte att det gick bra att förstå frågorna i enkäten. Dock har
svårigheter med att begripa innehållet i vissa av frågorna lyfts fram av eleverna muntligt och i skriftliga kommentarer, samt även framkommit vid
granskningen av enkätsvaren.
I vissa fall har detta lett till enkla och självklara lösningar som att förstora
förklaringstexterna samt att utforma layouten av enkäten på ett sätt som gör
den mer tilltalande och underlättar ifyllandet. Detta har särskilt varit lösningen vad gäller de så kallade matrisfrågorna, vilka innefattar flera delfrågor
med flera möjliga svarsalternativ, men även andra typer av frågor har förändrats rent layoutmässigt. Andra åtgärder har bland annat varit att lägga in ett
”vet ej”-alternativ i en fråga. Det är emellertid en balansgång att både ge eleven utrymme att uttrycka sin ovisshet och samtidigt undvika ett slentrianmässigt användande av uttrycket som en utväg för att slippa tänka efter.
Viljan att svara uppriktigt verkar vara utbredd och eventuell rädsla för att förlora sin anonymitet är inte särskilt framträdande bland eleverna. Eleverna föreföll trygga i sina olika ståndpunkter när de i fokusgruppen kom in på sina
egna erfarenheter eller brist på erfarenheter av olika substanser.
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Det fanns olika uppfattningar om enkätens längd bland eleverna. Den mest
framträdande synpunkten var att frågorna upplevdes som upprepande, särskilt
i alkoholdelen. De flesta har dock tagit sig igenom de olika sektionerna och
det är främst följdfrågorna för narkotika- och spelområdena som hoppats
över av ett större antal elever. Elever som inte dricker alkohol ansåg att de
borde få hoppa över följdfrågorna om alkohol. Mot detta talar dock frestelsen
att fylla i att man inte dricker för att slippa fylla i en stor del av formuläret.
En annan fördel med att ha kvar ”tvånget” att gå igenom alkoholfrågorna
trots att man inte dricker, är det faktum att med ännu fler hoppfrågor skulle
vissa elever bli färdiga på en bråkdel av den tid som det kan ta för en person
med mer erfarenhet, vilket i sig kan vara ett problem för anonymiteten.
Vissa frågor genererade ett större svarsbortfall än andra, framförallt följdfrågorna om narkotika och spel. Detta kan bero på bristande intresse/erfarenhet
bland eleverna men en översyn av frågekonstruktioner och uttryck har ändå
gjorts för att minimera risken för missförstånd.
I fokusintervjuerna lyftes särskilt vissa frågor upp. Bland dessa var substansfrågorna som genomgående i enkäten har samma utformning med svarsalternativen; Nej/ Ja, under de senaste 30 dagarna/Ja, under de senaste 12 månaderna/ Ja, för mer än 12 månader sedan. Eftersom dessa frågor är centrala
för undersökningen var det extra viktigt att testa hur dessa fungerade i praktiken. I fokusgrupperna lyftes en del missnöje över de valda tidsperioderna där
vissa förespråkade senaste månaden/senaste året. Resultatet visar dock på ett
lågt svarsbortfall samt att eleverna förstod frågorna. De bedöms därför fungera på ett önskvärt sätt.
Den fråga som rör intensivkonsumtion (fråga 26, bilaga 1) är lång och var en
av de frågor som fick mycket kritik av eleverna. Begreppet intensivkonsumtion är emellertid komplext och kräver en ordentlig definition. En viss förenkling av frågan har gjorts, dock inga större förändringar eftersom frågan
anses viktig att ha med i detta utförande.
En av de största matrisfrågorna, som även renderade ett relativt stort bortfall,
var fråga 30 om upplevda problem i samband med att man druckit alkohol (se
bilaga 1). Bortsett från frågans otymplighet var den problematisk eftersom
elever som inte dricker alkohol tvingades svara nej på samtliga frågor i matrisen om problem uppstått i samband med att de druckit alkohol. Denna
matrisfråga har därför kompletterats med ett hoppalternativ för dem som inte
druckit alkohol de senaste 12 månaderna (se fråga 31, bilaga 2).
Det övergripande intrycket är att den reviderade enkäten fungerade tämligen
väl. Den kommer dessutom att fungera ännu bättre när de nämnda justeringarna genomförts. En svaghet med fokusgrupperna är ett troligt underskott av
elever som inte har svenska som förstaspråk. Att döma av bakgrundsvariablerna är det också få elever som lever med arbetslösa föräldrar, vilket tyder på
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relativt gynnsamma levnadsförhållanden bland de elever som ingår i undersökningen. En underrepresentation av barn i mer utsatta miljöer kan möjligen
ha gett en alltför positiv bild av hur väl enkäten fungerar.
Pilotundersökningen har således lett till ytterligare ändringar och förbättringar av enkäten. Dessa har bland annat bestått i att frågor har omformulerats,
förklaringstexter har förenklats och att layouten har förbättrats. Pilotenkäten
samt den justerade enkäten för 2012 års undersökning ligger som bilagor till
denna rapport.
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Syftet med den här fokusgruppsundersökningen är att ta hjälp av era synpunkter, därför får du gärna lämna
kommentarer på formuläret på sista sidan. Undersökningen är anonym. När du fyllt i formuläret skall du stoppa
det i kuvertet och klistra igen det. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för
dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges.
Stort tack för din medverkan!

1.

Är du man eller kvinna?

 Man
 Kvinna

1
2

2.

Vilket år är du född?

 1995 eller tidigare
 1996
 1997 eller senare

1
2
3

3.

Hur bor du?
Markera med ett eller flera kryss.

 I hyreslägenhet
 I bostadsrättslägenhet
 I radhus eller kedjehus
 I villa
 Annat boende

1
2
3
4
5

4.

Vad gör dina föräldrar/vårdnadshavare?
Markera med ett eller flera kryss för vardera föräldern. Svara för den/de du bor mest hos.

Pappa


Studerar ..................................................... 
Tjänstledig/föräldraledig ........................... 
Långtidssjukskriven/sjukpensionär ........... 
Arbetslös ................................................... 
Annat ........................................................ 
Vet ej......................................................... 
Arbetar hel- eller deltid .............................

Mamma









Följande avsnitt handlar om tobak.
5.

Har du rökt cigaretter någon gång?
Markera med ett eller flera kryss.

 Nej
Fortsätt med fråga 8
 Ja, under de senaste 30 dagarna
 Ja, under de senaste 12 månaderna
 Ja, för mer än 12 månader sedan

1
2
3
4

6.

Röker du fortfarande cigaretter?

 Nej, har bara provat
 Nej, har slutat
 Ja, varje dag
 Ja, nästan varje dag
 Ja, men bara när jag festar
 Ja, men bara ibland

1

Fortsätt med fråga 8

2
3

Vill du sluta röka?

 Ja
 Ja, men i framtiden
 Nej

4
5
6

7.

Hur får du vanligen tag på cigaretter?
Markera med ett eller flera kryss.

 Köper själv
 Från kompisar
 Från föräldrar
 Från försäljare av smuggelcigaretter
 Från annan person

1
2
3
4
5

8.

Var har du köpt cigaretter?

 Mataffär
 Närbutik/jourbutik
 Kiosk/tobaksaffär
 Bensinstation
 Restaurang
 Internet
 Annat ställe

Har du snusat någon gång?
Markera med ett eller flera kryss.

 Nej
Fortsätt med fråga 11
 Ja, under de senaste 30 dagarna
 Ja, under de senaste 12 månaderna
 Ja, för mer än 12 månader sedan

1
2
3
4

9.

Snusar du fortfarande?

 Nej, har bara provat
 Nej, har slutat
 Ja, varje dag
 Ja, nästan varje dag
 Ja, men bara när jag festar
 Ja, men bara ibland

1
2
3
4
5
6

Fortsätt med fråga 11
Vill du sluta snusa?

 Ja
 Ja, men i framtiden
 Nej

10.

Hur får du vanligen tag på snus?
Markera med ett eller flera kryss.

 Köper själv
 Från kompisar
 Från föräldrar
 Från annan person

1
2
3
4

11.

Var har du köpt snus?

 Mataffär
 Närbutik/jourbutik
 Kiosk/tobaksaffär
 Bensinstation
 Restaurang
 Internet
 Annat ställe

Är det någon i din familj som röker och/eller snusar?
Markera med ett eller flera kryss för röker/snusar.

Röker


Mamma ..................................................... 
Pappa ........................................................ 
Syskon ...................................................... 
Annan person ............................................ 
Vet ej......................................................... 
Nej ............................................................

12.

Snusar








Har du rökt vattenpipa någon gång?
Markera med ett eller flera kryss.

 Nej
 Ja, under de senaste 30 dagarna
 Ja, under de senaste 12 månaderna
 Ja, för mer än 12 månader sedan

1
2
3
4

Var det med eller utan tobak?

 Bara med tobak
 Bara utan tobak
 Ibland med och ibland utan tobak
 Vet ej om den innehöll tobak

Följande frågor berör alkohol.
13.

Har du någon gång druckit alkohol?
Räkna inte med lättöl eller svag cider. Markera med ett eller flera kryss.

 Nej
 Ja, under de senaste 30 dagarna
 Ja, under de senaste 12 månaderna
 Ja, för mer än 12 månader sedan

1
2
3
4

14.

Tänk på den senaste gången du drack alkohol, var kom den ifrån ursprungligen
(oberoende av om du köpte den själv eller fick tag på den via någon annan)?
Markera med ett eller flera kryss.

 Dricker inte alkohol
 Från affär eller liknande (folköl)
 Från Systembolaget
 Från person som säljer insmugglad alkohol
 Från person som tillverkar alkohol själv (t ex hembränt)
 Från Internet
 Införd från utlandet av t ex föräldrarna eller annan vuxen
  Införd från utlandet av mig själv
 Från restaurang
 Vet ej
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

15.

Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du druckit så mycket alkohol att du känt
dig berusad?

 Dricker inte alkohol
 Någon gång i veckan eller oftare
 2–3 gånger i månaden
 En gång i månaden
 2–6 gånger de senaste 12 månaderna
 En gång de senaste 12 månaderna
 Aldrig

1
2
3
4
5
6
7

16.

Hur ofta har du druckit folköl under de senaste 12 månaderna?

 Dricker inte folköl
 3 gånger i veckan eller oftare
 2 gånger i veckan
 1 gång i veckan
 2–3 gånger i månaden
 1 gång i månaden
 2–6 gånger under de senaste 12 månaderna
 1 gång under de senaste 12 månaderna

1
2
3
4
5
6
7
8

17.

Hur mycket folköl har du ungefär druckit vid varje tillfälle under de senaste 12 månaderna?

 Dricker inte folköl
 1 glas eller mindre
 1 flaska (33 cl)
 1 stor burk/flaska (1–2 små burkar/flaskor)
 2 stora burkar/flaskor (3 små burkar/flaskor)
 3–4 stora burkar/flaskor (4–6 små burkar/flaskor)
 5–7 stora burkar/flaskor (7–11 små burkar/flaskor)
 8–10 stora burkar/flaskor eller mer (12–15 små burkar/flaskor eller mer)
 11 stora burkar/flaskor eller mer (16 små burkar/flaskor eller mer)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

18.

Hur ofta har du druckit starköl under de senaste 12 månaderna?

 Dricker inte starköl
 3 gånger i veckan eller oftare
 2 gånger i veckan
 1 gång i veckan
 2–3 gånger i månaden
 1 gång i månaden
 2–6 gånger under de senaste 12 månaderna
 1 gång under de senaste 12 månaderna

1
2
3
4
5
6
7
8

19.

Hur mycket starköl har du ungefär druckit vid varje tillfälle under de senaste 12 månaderna?

 Dricker inte starköl
 1 glas eller mindre
 1 flaska (33 cl)
 1 stor burk/flaska (1–2 små burkar/flaskor)
 2 stora burkar/flaskor (3 små burkar/flaskor)
 3–4 stora burkar/flaskor (4–6 små burkar/flaskor)
 5–7 stora burkar/flaskor (7–11 små burkar/flaskor)
 8 stora burkar/flaskor eller mer (12 små burkar/flaskor eller mer)

1
2
3
4
5
6
7
8

20.

Hur ofta har du druckit starkcider, alkoläsk eller liknande under de senaste 12 månaderna?

 Dricker inte starkcider, alkoläsk eller liknande
 3 gånger i veckan eller oftare
 2 gånger i veckan
 1 gång i veckan
 2–3 gånger i månaden
 1 gång i månaden
 2–6 gånger under de senaste 12 månaderna
 1 gång under de senaste 12 månaderna

1
2
3
4
5
6
7
8

21.

Hur mycket starkcider, alkoläsk eller liknande har du ungefär druckit vid varje tillfälle under de
senaste 12 månaderna?

 Dricker inte starkcider, alkoläsk eller liknande
 1 glas eller mindre
 1 flaska (33 cl)
 1 stor burk/flaska (1–2 små burkar/flaskor)
 2 stora burkar/flaskor (3 små burkar/flaskor)
 3–4 stora burkar/flaskor (4–6 små burkar/flaskor)
 5–7 stora burkar/flaskor (7–11 små burkar/flaskor)
 8 stora burkar/flaskor eller mer (12 små burkar/flaskor eller mer)

1
2
3
4
5
6
7
8

22.

Hur ofta har du druckit vin under de senaste 12 månaderna?

 Dricker inte vin
 3 gånger i veckan eller oftare
 2 gånger i veckan
 1 gång i veckan
 2–3 gånger i månaden
 1 gång i månaden
 2–6 gånger under de senaste 12 månaderna
 1 gång under de senaste 12 månaderna

1
2
3
4
5
6
7
8

23.

Hur mycket vin har du ungefär druckit vid varje tillfälle under de senaste 12 månaderna?

 Dricker inte vin
 Mindre än ett vinglas
 15 cl (1 vinglas)
 30 cl (2 vinglas)
 37 cl (1 halvflaska)
 45–60 cl (3–4 vinglas)
 75 cl (en helflaska eller 5 glas)
 En och en halv flaska
 2 flaskor eller mer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

24.

Hur ofta har du druckit sprit under de senaste 12 månaderna?
Med sprit menas t ex vodka, gin, rom, whisky och liknande. Räkna även med sprit utblandat i
drinkar eller shots och hembränt och smuggelsprit.

 Dricker inte sprit
 3 gånger i veckan eller oftare
 2 gånger i veckan
 1 gång i veckan
 2–3 gånger i månaden
 1 gång i månaden
 2–6 gånger under de senaste 12 månaderna
 1 gång under de senaste 12 månaderna

1
2
3
4
5
6
7
8

25.

Hur mycket sprit har du ungefär druckit vid varje tillfälle under de senaste 12 månaderna?

 Dricker inte sprit
 Mindre än en snaps/shot
 4 cl (en snaps/shot eller motsvarande)
 8 cl (2 snapsar/shots eller motsvarande)
 12 cl (3 snapsar/shots eller motsvarande)
 18 cl (en halv kvarting)
 35 cl (en kvarting)
 50 cl eller mer

1
2
3
4
5
6
7
8

26.

Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du vid ett och samma tillfälle druckit
alkohol motsvarande minst fyra burkar starköl eller stark cider/alkoläsk eller sex burkar folköl
eller en helflaska vin eller 25 cl sprit (ca 6 shots eller drinkar)?

 Dricker inte alkohol
 Någon gång i veckan eller oftare
 2–3 gånger i månaden
 En gång i månaden
 2–6 gånger de senaste12 månaderna
 En gång de senaste12 månaderna
 Aldrig

1
2
3
4
5
6
7

27.

Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du druckit följande drycker?
Sätt ett kryss för varje typ av dryck.

Smugglad
starköl

Smuggelsprit

Hembränd
sprit
(hembränt)

 ................ ................ 
1–2 gånger .......................  ................ ................ 
3 gånger eller fler .............  ................ ................ 
Vet ej................................  ................ ................ 
Aldrig ...............................

28.

Senaste gången du drack följande drycker, hur fick du då tag på dem?
Markera med ett eller flera kryss för varje typ av dryck.

Folköl

Alkohol från
Systembolaget

Smugglad
alkohol

 ................ ................ 
b) Köpte själv i butik/Systembolaget .......................................  ................ ................. 
c) Från syskon ..........................................................................  ................ ................ 
d) Från pojk-/flickvän, kompisar eller kompisars syskon ........  ................ ................ 
e) Från egna föräldrar med lov.................................................  ................ ................ 
f) Från egna föräldrar utan lov .................................................  ................ ................ 
g) Från annan vuxen som bjöd .................................................  ................ ................ 
h) Från annan vuxen köpte ut/sålde till mig (langare) .............  ................ ................ 
i) På restaurang, pub eller liknande ..........................................  ................ ................. 
j) Handlade själv utomlands......................................................  ................  ................ 
k) Annat sätt .............................................................................  ................ ................ 
l) Vet ej ....................................................................................  ................ ................ 
a) Dricker inte ..........................................................................

29 A. Har du under de senaste 12 månaderna blivit bjuden på alkohol av dina
föräldrar/vårdnadshavare?
Räkna inte med lättöl eller svag cider (under 2,8%).

 Nej aldrig
 Ja, fått smaka ur mina föräldrars glas
 Ja, enstaka glas
 Ja, mer än enstaka glas

1
2
3
4

29 B. Har du någon gång före din 18-årsdag serverats alkohol på restaurang, pub eller liknande i
Sverige?
Räkna inte med lättöl eller svag cider.

 Nej
 Ja, 1–2 gånger
 Ja, 3 gånger eller fler

1
2
3

30.

Har något av följande hänt under de senaste 12 månaderna i samband med att du druckit alkohol?
Markera en ruta på varje delfråga.

Aldrig

En gång

Två gånger eller fler

 .......... ......  ......... ...... 
b) Råkat i slagsmål ...............................................  .......... ......  ......... ...... 
c) Råkat ut för olycka eller skadats ......................  .......... ......  ......... ...... 
d) Medvetet skadat dig själv ...............................  .......... ......  ......... ...... 
e) Medvetet skadat någon annan .........................  .......... ......  ......... ...... 
f) Blivit utsatt för våld .........................................  .......... ......  ......... ...... 
g) Tappat pengar eller värdesaker ........................  .......... ......  ......... ...... 
h) Förstört saker eller kläder ................................  .......... ......  ......... ...... 
i) Fått problem med förhållandet till föräldrar ....  .......... ......  ......... ...... 
j) Fått problem med förhållandet till vänner ........  .......... ......  ......... ...... 
k) Haft oönskat sex ..............................................  .......... ......  ......... ...... 
l) Haft oskyddat sex ............................................  .......... ......  ......... ...... 
m) Blivit bestulen eller rånad ...............................  .......... ......  ......... ...... 
n) Råkat i bråk med polisen ................................  .......... ......  ......... ...... 
o) Behövt uppsöka sjukhus el. akutmottagning....  .......... ......  ......... ...... 
p) Kört moped, epatraktor, motorcykel eller bil ..  .......... ......  ......... ...... 
q) Simmat på djupt vatten ...................................  .......... ......  ......... ...... 
a) Råkat i gräl .......................................................

r) Hoppat från hög höjd (som du inte skulle
gjort annars) .....................................................

 .......... ......  ......... ...... 

Följande avsnitt handlar om sniffning, dopning och narkotika.
31.

Har du sniffat någon gång?
(T ex lim, spray etc) Markera med ett eller flera kryss.

 Nej
 Ja, under de senaste 30 dagarna
 Ja, under de senaste 12 månaderna
 Ja, för mer än 12 månader sedan

1
2
3

Vad har du sniffat? ………………………………..

4

32.

Har du någon gång använt anabola steroider utan läkarordination?
Markera med ett eller flera kryss.

 Nej
 Ja, under de senaste 30 dagarna
 Ja, under de senaste 12 månaderna
 Ja, för mer än 12 månader sedan

1
2
3
4

33.

Har du någon gång använt receptbelagda sömnmedel eller lugnande läkemedel ( t ex Rohypnol,
Xanor, Atarax, Sobril, Stilnoct m fl)?
Markera med ett eller flera kryss i varje kolumn.

Utan recept

Med recept

................ 
Ja, under de senaste 30 dagarna ......................... ................ 
Ja, under de senaste 12 månaderna .................... ................ 
Ja, för mer än 12 månader sedan ........................ ................ 
Nej .....................................................................

34.

Har du någon gång använt läkemedel tillsammans med alkohol i berusningssyfte?

 Nej
 Ja, under de senaste 30 dagarna
 Ja, under de senaste 12 månaderna
 Ja, för mer än 12 månader sedan

1
2

Vilket läkemedel har du använt?

3
4

35.

……………………………………….

Nu för tiden talas det om så kallade designerdroger (även kallat nätdroger, RC-droger, nya
syntetiska droger). Har du använt någon sådan?

 Nej
 Ja, Spice eller liknande rökmixar
 Ja, Mefedron, Metedron eller liknande
 Ja, annan designerdrog, nämligen …………………..

1
2
3
4

36.

Var preparatet lagligt när du
använde det?

 Ja
 Nej
 Vet ej

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna blivit erbjuden att prova eller köpa narkotika?
Med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin, GHB och andra narkotikaklassade preparat.

 Ja
 Nej

1
2

37.

Har du någon gång haft lust att prova narkotika?
Med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin ,GHB och andra narkotikaklassade preparat

 Ja
 Tveksam
 Nej

1
2
3

38.

Har du någon gång använt narkotika?
Med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin ,GHB och andra narkotikaklassade preparat.
Markera med ett eller flera kryss.

 Nej
Fortsätt med fråga 42
 Ja, under de senaste 30 dagarna
 Ja, under de senaste 12 månaderna
 Ja, för mer än 12 månader sedan

1
2
3
4

39.

Vilket eller vilka slag av narkotika har du använt?
Markera med ett eller flera kryss.

 Hasch
 Marijuana
 Spice (eller liknande rökmixar)
 Amfetamin
 Kokain
 Receptbelagda sömn-/lugnande medel utan läkarordination

1
1
2
3
4
5

(t ex Rohypnol, Xanor, Atarax, Sobril, Stilnoct m fl)

 Ecstasy
 Heroin
 GHB
 Annan typ av narkotika, nämligen …………………………………………………………….
 Vet inte

6
7
8
9

10

40.

Hur många gånger har du använt följande?
Sätt ett kryss för varje slag av narkotika.

Hasch och/eller
marijuana


En gång ..................................................... 
2–4 gånger ................................................ 
5–10 gånger .............................................. 
11–20 gånger ............................................ 
21–50 gånger ............................................ 
Mer än 50 gånger ...................................... 
Ingen gång ................................................

41.

Annan narkotika än
hasch/marijuana









Från vem/vilka har du fått tag på narkotika?
Markera med ett eller flera kryss.

 Syskon
 Kompis eller pojk-/flickvän
 Bekant
 Läkare
 Köpt själv på Internet
 Annan, t ex langare

1
2
4
5
6
7

42.

Har du under de senaste 12 månaderna använt tobak, alkohol eller andra droger som köpts via
Internet?

 Ja, tobak
 Ja, alkohol
 Ja, andra droger som var lagliga när de köptes, nämligen ……………………………..
 Ja, andra droger som inte var lagliga när de köptes, nämligen ………………………..
 Nej

1
2
3
4
5

43.

Hur gammal var du när du (om någonsin) gjorde följande saker FÖR FÖRSTA GÅNGEN?
Markera en ruta på varje delfråga.

11 år el.
Aldrig yngre


b) Blev berusad av alkohol ..................... 
c) Rökte en cigarett ................................ 
d) Snusade ............................................. 
e) Använde marijuana eller hasch .......... 
f) Sniffade (lim, spray etc) ..................... 
a) Drack minst ett glas alkohol...............

44.








12

13

14

15

16

17

18

19 år el.
äldre

























































Hur stor risk tror du det är att människor skadar sig själva, fysiskt eller på annat sätt, om de…
Markera en ruta på varje delfråga.

Ingen risk


snusar 3 dosor per vecka................................................................... 
berusar sig på alkohol varje helg ...................................................... 
provar marijuana eller hasch 1–2 gånger .......................................... 
provar heroin 1–2 gånger.................................................................. 
provar att sniffa (lim, spray etc) 1–2 gånger ..................................... 

a) röker 10 cigaretter eller mer per dag ................................................
b)
c)
d)
e)
f)

45.

Liten
risk

Måttlig
risk

Stor
risk

Vet
ej





























Kan du få tag på något av följande inom 24 timmar (från och med nu)?
Markera med ett eller flera kryss.

 Ja, folköl
 Ja, systembolagsdrycker
 Ja, smugglad alkohol
 Ja, cigaretter
 Ja, cannabis
 Ja, anabola steroider
 Nej, inget av ovanstående

1
2
3
4
5
6
7

Nästa avsnitt handlar om spel om pengar.
46.

Har du någon gång spelat om pengar?
Markera med ett eller flera kryss.

 Nej
Fortsätt med fråga 51
 Ja, under de senaste 30 dagarna
 Ja, under de senaste 12 månaderna
 Ja, för mer än 12 månader sedan

1
2
3
4

47.

Hur ofta har du spelat om pengar under
de senaste 12 månaderna?

 Flera gånger i veckan
 Flera gånger i månaden
 En gång i månaden eller mer sällan

Vilka spel eller lotterier om pengar har du deltagit i under de senaste 12 månaderna?
Markera en ruta på varje delfråga.

Flera gånger
i veckan

Flera gånger
i månaden

En gång i månaden
eller mer sällan

Har inte spelat
de senaste 12
månaderna

 .............  .............  ................ 
b) Lotter ............................................  .............  .............  ................ 
c) Lotto eller tips ...............................  .............  .............  ................ 
d) Övriga sportspel............................  .............  .............  ................ 
e) Poker på Internet ...........................  .............  .............  ................ 
f) Andra spel via Internetbolag .........  .............  .............  ................ 
g) Poker.............................................  .............  .............  ................ 
h) Bingo ............................................  .............  .............  ................ 
i) Övriga spel ....................................  .............  .............  ................ 
a) Spelautomater ...............................

48.

Om du förlorat pengar på spel, har det hänt att du vid ett senare tillfälle försökt vinna tillbaka
det du förlorat?

 Aldrig
 1–2 gånger
 3 gånger eller fler

1
2
3

49.

Har du ljugit för din familj eller dina vänner om hur mycket pengar du har spelat för?

 Ja
 Nej

1
2

50.

Hur mycket pengar har du ungefär spelat för de senaste 30 dagarna?

 Har inte spelat om pengar de senaste 30 dagarna
 Mindre än 50 kronor
 50–99 kronor
 100–300 kronor
 Mer än 300 kronor

1
2
3
4
5

Nu kommer några frågor om skola, fritid och familj.
51.

Hur trivs du i skolan?

 Mycket bra
 Ganska bra
 Varken bra eller dåligt
 Ganska dåligt
 Mycket dåligt

1
2
3
4
5

52.

Brukar du skolka?

 Nej, aldrig
 Ja, någon gång per termin
 Ja, en gång i månaden
 Ja, 2–3 gånger i månaden
 Ja, en gång i veckan
 Ja, flera gånger i veckan

1
2
3
4
5
6

53.

Har du blivit mobbad de senaste 12 månaderna?

 Nej
 Ja, någon enstaka gång
 Ja, 2–3 gånger i månaden
 Ja, ungefär en gång i veckan
 Ja, flera gånger i veckan

1
2
3
4
5

54.

Har du varit med och mobbat någon de senaste 12 månaderna?

 Nej
 Ja, någon enstaka gång
 Ja, 2–3 gånger i månaden
 Ja, ungefär en gång i veckan
 Ja, flera gånger i veckan

1
2
3
4
5

55.

Har någon med avsikt slagit dig, sparkat dig eller utsatt dig för annat våld vid något tillfälle under
de senaste 12 månaderna, så att du skadades så mycket att du blivit tvungen att besöka sjuksyster,
läkare eller tandläkare?

 Nej
 Ja, en gång
 Ja, flera gånger

1
2
3

Har det gjorts en polisanmälan?

 Nej
 Ja, åtminstone en gång
 Ja, flera gånger
 Vet ej

56.

Hur många av dina vänner (inom och utom skolan) …
Markera en ruta på varje delfråga.

Ingen


b) snusar .................................................................... 
c) är duktiga i skolan ................................................. 
d) dricker sig berusade .............................................. 
e) har provat narkotika .............................................. 
a) röker ......................................................................

57.

Någon
enstaka

En del

De flesta

Vet ej

























Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kamrater du umgås med?
Svara för den/de du bor mest hos.

 Ja, alla
 Ja, de allra flesta
 Ja, några
 Nej, ingen
 Vet ej

1
2
3
4
5

58.

Vet dina föräldrar/vårdnadshavare var du är på fredags- och lördagskvällar?
Svara för den/de du bor mest hos.

 Alltid
 För det mesta
 Ibland
 För det mesta inte

1
2
3
4

59.

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig och dina föräldrar/vårdnadshavare?
Markera en ruta på varje delfråga. Svara för den/de du bor mest hos..
Stämmer
mycket
dåligt

e)


För mina föräldrar är det okej om jag röker hasch ............................................ 
För mina föräldrar är det okej om jag röker cigaretter ...................................... 
För mina föräldrar är det okej om jag snusar. .................................................... 
För mina föräldrar är det okej om jag dricker mig berusad ............................... 

60.

Hur mycket pengar har du ungefär till fritid och nöjen varje månad?

a) För mina föräldrar är det okej om jag dricker alkohol .......................................
b)
c)
d)

kronor

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
mycket
bra



















61.

Hur väl stämmer följande in på området där du bor?
Markera en ruta på varje delfråga.

Stämmer
mycket
dåligt

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
mycket
bra













a) Vandalism (klotter, olaglig graffiti, förstörelse) är


Så fort jag kan vill jag flytta till ett annat område .................... 
Jag trivs i området där jag bor .................................................. 
vanligt där jag bor.....................................................................

b)
c)

Här är formuläret slut. Vi ber dig läsa igenom det en gång till och se efter att alla frågor som skall besvaras är
besvarade. Om det är något mer du skulle vilja tillägga så kan du använda utrymmet nedan.
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är
anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska
du stoppa det i kuvertet och klistra igen det. Kuverten samlas in av din lärare som
skickar dem oöppnade till CAN. Det är inte obligatoriskt att delta.
Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt
bara kryss i en ruta om inget annat anges.
Stort tack för din medverkan!

1

Är du man eller kvinna?
Man
Kvinna

2

Vilket år är du född?
1995 eller tidigare
1996
1997 eller senare

3

Hur bor du?
Markera med ett eller flera kryss.
I hyreslägenhet
I bostadsrättslägenhet
I radhus eller kedjehus
I villa
Annat boende

4

Vad gör dina föräldrar/vårdnadshavare?
Markera med ett eller flera kryss för vardera föräldern. Svara för den/de du bor mest hos.
Pappa

Mamma

Arbetar hel- eller deltid
Studerar
Tjänstledig/föräldraledig
Arbetslös
Långtidssjukskriven/sjukpensionär
Annat
Vet ej

9
7927041730

Följande frågor handlar om tobak

5

Har du rökt cigaretter någon gång?
Markera med ett eller flera kryss.
Nej

Fortsätt med fråga 8

Ja, under de senaste 30 dagarna
Ja, under de senaste 12 månaderna
Ja, för mer än 12 månader sedan

6

Röker du fortfarande?
Nej, har bara provat

Fortsätt med fråga 8
Nej, har slutat
Ja, varje dag

Vill du sluta röka?
Ja

Ja, nästan varje dag
Ja, men bara när jag festar

Ja, men i framtiden
Nej

Ja, men bara ibland

7

Hur får du vanligen tag på cigaretter?
Markera med ett eller flera kryss.
Köper själv
Från kompisar

Var har du köpt cigaretter?
Markera med ett eller flera kryss.
Mataffär
Närbutik/jourbutik

Från föräldrar
Från försäljare av smuggelcigaretter
Från annan person

Kiosk/tobaksaffär
Bensinstation
Restaurang
Internet
Annat ställe

8

Har du snusat någon gång?
Markera med ett eller flera kryss.
Nej

Fortsätt med fråga 11

Ja, under de senaste 30 dagarna
Ja, under de senaste 12 månaderna
Ja, för mer än 12 månader sedan

2041041732

9

Snusar du fortfarande?
Nej, har bara provat

Fortsätt med fråga 11

Nej, har slutat

Vill du sluta snusa?

Ja, varje dag

Ja

Ja, nästan varje dag

Ja, men i framtiden

Ja, men bara när jag festar

Nej

Ja, men bara ibland

10

Hur får du vanligen tag på snus?

Var har du köpt snus?

Markera med ett eller flera kryss.

Markera med ett eller flera kryss.
Mataffär

Köper själv

Närbutik/jourbutik

Från kompisar

Kiosk
Från föräldrar

Bensinstation

Från annan person

Restaurang
Internet
Annat ställe

11

Är det någon i din familj som röker och/eller snusar?
Markera med ett eller flera kryss för varje delfråga.
Ingen

Mamma

Pappa

Syskon

Annan
person

Vet ej

a) Röker
b) Snusar

12

Har du rökt vattenpipa någon gång?
Markera med ett eller flera kryss.
Nej

Var det med eller utan tobak?

Ja, under de senaste 30 dagarna

Bara med tobak

Ja, under de senaste 12 månaderna

Bara utan tobak

Ja, för mer än 12 månader sedan

Ibland med och ibland utan tobak
Vet ej

0212041730

Följande frågor handlar alkohol

13

Har du någon gång druckit alkohol?
Räkna inte med lättöl eller svag cider (under 2,8%). Markera med eller flera kryss.
Nej
Ja, under de senaste 30 dagarna
Ja, under de senaste 12 månaderna
Ja, för mer än 12 månader sedan

14

Tänk på den senaste gången du drack alkohol, var kom den ifrån från början
(oberoende av om du köpte den själv eller fick den via någon annan)?
Räkna inte med lättöl eller svag cider (under 2,8%). Markera med eller flera kryss.
Dricker inte alkohol
Från affär eller liknande (folköl)
Från Systembolaget
Från person som säljer insmugglad alkohol
Från person som tillverkar alkohol själv (t ex hembränt)
Från Internet
Införd från utlandet av t ex föräldrarna eller annan vuxen
Införd från utlandet av mig själv
Från restaurang
Vet ej

15

Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du druckit så
mycket alkohol att du känt dig berusad?
Dricker inte alkohol
Någon gång i veckan eller oftare
2-3 gånger i månaden
1 gång i månaden
2-6 gånger de senaste 12 månaderna
1 gång de senaste 12 månaderna
Aldrig

16

Ungefär hur ofta har du druckit folköl under de senaste 12 månaderna?
Dricker inte folköl
3 gånger i veckan eller oftare
2 gånger i veckan
1 gång i veckan
2-3 gånger i månaden
1 gång i månaden
2-6 gånger de senaste 12 månaderna
1 gång de senaste 12 månaderna
Har ej druckit folköl de senaste 12 månaderna

2029041738

17

Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Ungefär hur
mycket folköl har du druckit vid varje tillfälle?
Dricker inte folköl
1 glas eller mindre
1 liten burk/flaska (33 cl)
1 stor/burk flaska (2 små burkar/flaskor)
2 stora burkar/ flaskor (3 små burkar/flaskor)
3-4 stora burkar/flaskor (4-6 små burkar/flaskor)
5-7 stora burkar/flaskor (7-11 små burkar/flaskor)
8-10 stora burkar/flaskor (12-15 små burkar/flaskor)
11 stora burkar/flaskor eller mer (16 små burkar/flaskor eller mer)
Har ej druckit folköl de senaste 12 månaderna

18

Ungefär hur ofta har du druckit starköl under de senaste 12 månaderna?
Dricker inte starköl
3 gånger i veckan eller oftare
2 gånger i veckan
1 gång i veckan
2-3 gånger i månaden
1 gång i månaden
2-6 gånger de senaste 12 månaderna
1 gång de senaste 12 månaderna
Har ej druckit starköl de senaste 12 månaderna

19

Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Ungefär hur
mycket starköl har du druckit vid varje tillfälle?
Dricker inte starköl
1 glas eller mindre
1 liten burk/flaska (33 cl)
1 stor/burk flaska (2 små burkar/flaskor)
2 stora burkar/ flaskor (3 små burkar/flaskor)
3-4 stora burkar/flaskor (4-6 små burkar/flaskor)
5-7 stora burkar/flaskor (7-11 små burkar/flaskor)
8 stora burkar/flaskor eller mer (12 små burkar/flaskor eller mer)
Har ej druckit starköl de senaste 12 månaderna

3299041738

20

Ungefär hur ofta har du druckit starkcider, alkoläsk eller liknande under de senaste
12 månaderna?
Dricker inte starkcider, alkoläsk eller liknande
3 gånger i veckan eller oftare
2 gånger i veckan
1 gång i veckan
2-3 gånger i månaden
1 gång i månaden
2-6 gånger de senaste 12 månaderna
1 gång de senaste 12 månaderna
Har ej druckit starkcider, alkoläsk eller liknande senaste 12 månaderna

21

Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Ungefär hur mycket starkcider,
alkoläsk eller liknande har du druckit vid varje tillfälle?
Dricker inte starkcider, alkoläsk eller liknande
1 glas eller mindre
1 liten burk/flaska (33 cl)
1 stor/burk flaska (2 små burkar/flaskor)
2 stora burkar/ flaskor (3 små burkar/flaskor)
3-4 stora burkar/flaskor (4-6 små burkar/flaskor)
5-7 stora burkar/flaskor (7-11 små burkar/flaskor)
8 stora burkar/flaskor eller mer (12 små burkar/flaskor eller mer)
Har ej druckit starkcider, alkoläsk eller liknande de senaste 12 månaderna

22

Ungefär hur ofta har du druckit vin under de senaste 12 månaderna?
Dricker inte vin
3 gånger i veckan eller oftare
2 gånger i veckan
1 gång i veckan
2-3 gånger i månaden
1 gång i månaden
2-6 gånger de senaste 12 månaderna
1 gång de senaste 12 månaderna
Har ej druckit vin senaste 12 månaderna

1965041736

23 Tänk tillbaka på de senaste 12 månderna. Ungefär hur
mycket vin har du druckit vid varje tillfälle?
Dricker inte vin
Mindre än 1 vinglas
1 vinglas (15 cl)
2 vinglas (30 cl)
En halv vinflaska (37 cl)
3-4 vinglas (45-60 cl)
1 hel vinflaska/5 vinglas (75 cl)
En och en halv vinflaska
2 vinflaskor eller mer
Har ej druckit vin de senaste 12 månaderna

24 Ungefär hur ofta har du druckit sprit under de senaste 12 månaderna?
Med sprit menas t ex vodka, gin, rom, whiskey och liknande. Räkna även med sprit utblandat i
drinkar eller shots samt hembränt och smuggelsprit.
Dricker inte sprit
3 gånger i veckan eller oftare
2 gånger i veckan
1 gång i veckan
2-3 gånger i månaden
1 gång i månaden
2-6 gånger de senaste 12 månaderna
1 gång de senaste 12 månaderna
Har ej druckit sprit de senaste 12 månaderna

25 Tänk tillbaka på de senaste 12 månderna. Ungefär hur
mycket sprit har du druckit vid varje tillfälle?
Dricker inte sprit
Mindre än 1 snaps/shot (mindre än 4 cl)
1 snaps/shot (4 cl)
2 snapsar/shots (8 cl)
3 snapsar/shots (12 cl)
En halv "kvarting" (18 cl)
1 "kvarting" (35 cl)
50 cl eller mer
Har ej druckit sprit de senaste 12 månaderna

4234041738

26

Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du, vid ett och samma tillfälle,
druckit alkohol motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit
eller en helflaska vin eller sex burkar folköl?
Dricker inte alkohol
Någon gång i veckan eller oftare
2-3 gånger i månaden
1 gång i månaden
2-6 gånger de senaste 12 månaderna
1 gång de senaste 12 månaderna
Aldrig

27

Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur många gånger har du druckit
följande drycker?
Sätt ett kryss för varje typ av dryck.
Smugglad
starköl

Smuggelsprit

Hemtillverkad
sprit
(hembränt)

Folköl

Alkohol
från
Systembolaget

Dricker inte alkohol
Någon gång i vecka eller oftare
2-3 gånger i månaden
1 gång i månaden
2-6 gånger de senaste 12 månaderna
1 gång de senaste 12 månaderna
Aldrig

28

Senaste gången du drack följande drycker, hur fick du då tag på dem?
Markera med ett eller flera kryss för varje typ av dryck.
Folköl

Alkohol från
Systembolaget

Smugglad
alkohol

Dricker inte
Köpte själv på Systembolaget
Köpte själv i butik
Från syskon
Från pojk-/flickvän, kompis eller kompis syskon
Från egna föräldrar/vårdnadshavare med lov
Från egna föräldrar/vårdnadshavare utan lov
Från annan vuxen som bjöd
Från annan vuxen som köpte ut/sålde till mig (langare)
På restaurang, pub eller liknande
Handlade själv utomlands
Annat sätt
Vet ej

1921041738

29

Har du under de senaste 12 månaderna köpt alkohol via Internet?
Nej
Ja, 1-2 gånger
Ja, 3 gånger eller fler

30

Har du under de senaste 12 månaderna blivit bjuden på alkohol av dina
föräldrar/vårdnadshavare?
Räkna inte med lättöl eller svag cider (under 2,8%).
Nej
Ja, fått smaka ur mina föräldrars glas
Ja, enstaka glas
Ja, mer än enstaka glas

31

Har något av följande hänt i samband med att du druckit alkohol
under de senaste 12 månaderna?
Markera en ruta på varje delfråga.
Fortsätt med fråga 32

Har ej druckit alkohol de senaste 12 månaderna
Nej

En gång

Två gånger
eller mer

a) Råkat i gräl
b) Råkat i slagsmål
c)

Råkat ut för olycka eller skadats

d) Medvetet skadat dig själv
e) Medvetet skadat någon annan
f)

Blivit utsatt för våld

g) Tappat pengar eller andra värdesaker
h) Förstört saker eller kläder
i)

Fått problem med förhållandet till föräldrar

j)

Fått problem med förhållandet till vänner

k)

Haft oönskat sex

l)

Haft oskyddat sex

m) Blivit bestulen eller rånad
n) Råkat i bråk med polisen
o) Behövt uppsöka sjukhus eller akutmottagning
p) Kört moped, bil eller annat motorfordon
q) Simmat på djupt vatten
r)

Hoppat från hög höjd (som du inte skulle gjort annars)

1733041739

Följande frågor handlar om sniffning, dopning och narkotika

32

Har du sniffat/boffat någon gång?
(T ex lim, spray etc) Markera med eller flera kryss.
Nej
Ja, under de senaste 30 dagarna
Ja, under de senaste 12 månaderna

Vad har du sniffat/boffat?

Ja, för mer än 12 månader sedan

33

Har du någon gång använt anabola steroider utan läkarordination?
Markera med eller flera kryss.
Nej
Ja, under de senaste 30 dagarna
Ja, under de senaste 12 månaderna
Ja, för mer än 12 månader sedan

34

Har du någon gång använt receptbelagda sömnmedel eller lugnande läkemedel
(t ex Rohypnol, Xanor, Atarax, Sobril, Stilnoct eller liknande)?
Markera med ett eller flera kryss på varje delfråga.

Nej

Ja, de senaste Ja, de senaste
30 dagarna
12 månaderna

Ja, för mer än
12 månader
sedan

a) Utan recept
b) Med recept

35

Har du någon gång använt läkemedel tillsammans med alkohol i
berusningssyfte?
Markera med ett eller flera kryss.
Nej
Ja, under de senaste 30 dagarna
Ja, under de senaste 12 månaderna

Vilket läkemedel har du använt?

Ja, för mer än 12 månader sedan

4846041737

36

Nuförtiden talas det om så kallade nätdroger (även kallat designerdroger,
RC-droger, nya syntetiska droger). Har du använt någon sådan?
Markera med ett eller flera kryss.
Nej
Ja, Spice eller liknande rökmixar
Ja, Mefedron, Metedron eller liknande

Var preparatet lagligt när du
använde det?
Ja

Nej

Vet ej

Ja, annan nätdrog nämligen:

37

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna blivit erbjuden att prova eller
köpa narkotika?
Med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin, GHB och andra narkotikaklassade preparat.
Ja
Nej

38

Har du någon gång haft lust att prova narkotika?
Med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, kokain, heroin, GHB och andra narkotikaklassade preparat.
Ja
Tveksam
Nej

39

Har du någon gång använt narkotika?
Med narkotika avses t ex hasch, marijuana, amfetamin, kokain, GHB och andra narkotikaklassade preparat.
Markera med eller flera kryss.
Nej
Fortsätt med fråga 43
Ja, under de senaste 30 dagarna
Ja, under de senaste 12 månaderna
Ja, för mer än 12 månader sedan

40

Vilket eller vilka slag av narkotika har du använt?
Markera med eller flera kryss.
Hasch
Marijuana
Spice (eller liknande rökmixar)
Amfetamin
Kokain
Receptbelagda sömn-/lugnande medel utan läkarordination
(t ex Rohypnol, Xanor, Atarax, Sobril, Stilnoct)
Ecstasy
Heroin
GHB
Annan typ av narkotika, nämligen:
Vet inte

2261041736

41

Hur många gånger har du använt följande?
Markera med ett kryss för varje delfråga.
Ingen
gång

1
gång

2-4
gånger

5-10
gånger

11-20
gånger

Mer än
21
gånger

a) Hasch och/eller marijuana
b) Annan narkotika än hasch/marijuana

42

Från vem/vilka har du fått tag på narkotika?
Markera med eller flera kryss.
Syskon
Kompis eller pojk-/flickvän
Bekant
Läkare
Anna, t ex langare

43

Har du under de senaste 12 månaderna köpt droger via Internet?
Markera med eller flera kryss.
Ja, droger som var lagliga att köpa, nämligen:

Ja, droger som inte var lagliga att köpa, nämligen:

Nej

44

Hur gammal var du när du (om någonsin) gjorde följande saker för första gången?
Markera med ett kryss för varje delfråga.
Aldrig

11 år eller
yngre 12 år

13 år

14 år

15 år

16 år

17år eller
äldre

a) Drack minst ett glas alkohol
b) Blev berusad av alkohol
c) Rökte en cigarett
d) Snusade
e) Använde marijuana eller hasch
f) Sniffade/boffade

8301041737

45

Hur stor risk tror du det är att människor skadar sig själva, fysiskt eller på annat sätt,
om de...
Ingen risk

Liten risk

Måttlig risk

Stor risk

Vet ej

a) röker 10 cigaretter eller mer per dag
b) snusar 3 dosor (ca 100 "prillor") per vecka
c)

berusar sig på alkohol varje helg

d) provar marijuana eller hasch 1-2 gånger
e) provar heroin 1-2 gånger
f)

46

provar att sniffa/boffa 1-2 gånger

Kan du få tag på något av följande inom 24 timmar (från och med nu)?
Markera med eller flera kryss.
Ja, folköl
Ja, alkohol från Systembolaget
Ja, smugglad alkohol
Ja, cigaretter
Ja, hasch/marijuana
Ja, anabola steroider
Nej, inget av ovanstående

Följande frågor handlar om spel om pengar

47

Har du någon gång spelat om pengar?
Markera med eller flera kryss.
Fortsätt med fråga 51

Nej
Ja, under de senaste 30 dagarna
Ja, under de senaste 12 månaderna

Fortsätt med fråga 49

Ja, för mer än 12 månader sedan

48

Vilka spel eller lotterier om pengar har du deltagit i under de senaste 12 månaderna?
Markera med ett kryss på varje delfråga.
Flera
gånger
i veckan

Flera gånger i
månaden

Flera gånger i
Inte de
månaden
senaste 12
eller mer
månaderna

Aldrig

a) Spelautomater
b) Lotter (t ex skraplotter bingolotter mm)
c)

Nummerspel ( t ex Lotto, Keno mm)

d) Sportspel (t ex tips, hästar mm)
e) Poker på Internet
f)

Bingo på Internet

g) Andra spel via Internetbolag
h) Poker
i)

Övriga spel

7153041731

49

Har du känt att du måste spela för mer och mer pengar?
Ja
Nej

50

Har du ljugit om hur mycket du spelar för människor som är viktiga för dig?
Ja
Nej

Följande frågor handlar om skola, fritid och familj

51

Hur trivs du i skolan?
Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt

52

Brukar du skolka?
Nej, aldrig
Ja, någon gång per termin
Ja, en gång i månaden
Ja, 2-3 gånger i månaden
Ja, en gång i veckan
Ja, flera gånger i veckan

53

Har du blivit mobbad de senaste 12 månaderna?
Nej
Ja, någon enstaka gång
Ja, 2-3 gånger i månaden
Ja, ungefär en gång i veckan
Ja, flera gånger i veckan

54

Har du varit med och mobbat någon de senaste 12 månaderna?
Nej
Ja, någon enstaka gång
Ja, 2-3 gånger i månaden
Ja, ungefär en gång i veckan
Ja, flera gånger i veckan

5677041730

55 Har någon med avsikt slagit dig, sparkat dig eller utsatt dig för annat våld vid något
tillfälle under de senaste 12 månaderna, så att du skadades så mycket att du blivit
tvungen att besöka sjuksyster, läkare eller tandläkare?
Nej

Har det gjorts en polisanmälan?

Ja, en gång

Nej

Ja, flera gånger

Ja, åtminstone en gång
Ja, flera gånger
Vet ej

56 Hur många av dina vänner (inom och utom skolan)...
Markera en ruta på varje delfråga.

Ingen

Någon
enstaka

En del

De flesta

Vet ej

a) röker
b) snusar
c)

är duktiga i skolan

d) dricker sig berusade
e) har provat narkotika

57 Vet dina föräldrar/vårdnadshavare vilka kompisar du umgås med?
Svara för den/de du bor mest hos.
Ja, alla
Ja, de allra flesta
Ja, några
Nej, ingen
Vet ej

58 Vet dina föräldrar/vårdnadshavare var du är på fredags- och lördagskvällar?
Svara för den/de du bor mest hos.
Alltid
För det mesta
Ibland
För det mesta inte

59 Hur väl stämmer följande påståenden in på dig och dina
föräldrar/vårdnadshavare?

Markera en ruta på varje delfråga. Svara för den/de du bor mest hos.
Stämmer
mycket
dåligt

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
mycket
bra

a) För mina föräldrar är det okej om jag dricker alkohol
b) För mina föräldrar är det okej om jag röker hasch/marijuana
c)

För mina föräldrar är det okej om jag röker cigaretter

d) För mina föräldrar är det okej om jag snusar
e) För mina föräldrar är det okej om jag dricker mig berusad

5116041738

60

Hur mycket pengar har du ungefär till fritid och nöjen varje månad (t ex
månadspeng, fickpeng, lön mm)?
kronor.

61

Hur väl stämmer följande in på ditt bostadsområde?
Markera en ruta på varje delfråga.

a) Vandalism (klotter, olaglig grafitti, förstörelse)
är vanligt där jag bor

Stämmer
mycket
dåligt

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
mycket
bra

b) Så fort jag kan vill jag flytta till ett annat område
c)

Jag trivs i området där jag bor

Här är formuläret slut. Vi ber dig läsa igenom det en gång till och se efter att alla
frågor som skall besvaras är besvarade. Om det är något mer du skulle vilja
tillägga så kan du använda utrymmet nedan.
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!

0774041733

