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Mer än var fjärde gymnasieelev har haft 
oskyddat sex på grund av alkohol 
 
 

Så många som 27% av flickorna och 25% av pojkarna i gymnasieskolans andra år 
har haft oskyddat sex i samband med alkoholkonsumtion. Dessutom uppger 17% 
av flickorna och 15% av pojkarna att de haft oönskat sex.  
Många har även erfarenhet av andra typer av problem i samband med att de druckit 
alkohol. 
 
Bland annat säger över 20% av både pojkar och flickor att de råkat ut för en olycka eller 
skadats på grund av alkohol. Av flickorna uppger 15% att alkoholkonsumtionen har lett till 
försämrade prestationer i skolan eller arbetet. Motsvarande siffra för pojkarna är 9%.  
 
Resultaten är hämtade från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) 
rapport om Skolelevers drogvanor 2008. Sedan 2004 har CAN gjort årliga drogvaneunder-
sökningar bland elever i gymnasieskolans andra år.  
 
Bland övriga resultat märks att 
• alkoholkonsumtionen under perioden har varit relativt oförändrad 
• även intensivkonsumtionen (motsvarande en flaska vin) har varit oförändrad  
• detsamma gäller narkotikaerfarenheten. I 2008 års undersökning svarade 17% av  
 pojkarna och 15% av flickorna att de någon gång använt narkotika. I de allra flesta fall  
 rörde det sig om cannabis. 
• det liksom tidigare år är fler flickor än pojkar som uppger att de röker. De flesta som röker  
 svarar att de bara gör så till fest eller ibland. 
• andelen pojkar som snusar har sjunkit sedan 2004. Däremot har antalet flickor som snusar  
 inte minskat, även om andelen är på en betydligt lägre nivå än för pojkar. 

 
Undersökningen genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på ett riksrepresen-
tativt urval. I 2008 års undersökning svarade ca 4 900 elever i nian och ca 4 000 elever i 
gymnasiets andra år på frågor om sina alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor.   
 
Rapporten Skolelevers drogvanor 2008 ingår i CANs rapportserie och har där nr 114.   Förfat-
tare till rapporten är Thomas Hvitfeldt och Siri Nyström, båda forskningssekreterare på CAN. 
Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.can.se. 
 
 

 

För mer information kontakta gärna Siri Nyström (gymnasiet) 08-412 46 24 eller  
Thomas Hvitfeldt (grundskolan) 08-412 46 09. 



Andelen elever som upplevt problem i samband med alkoholkonsumtion. 
Gymnasiet, år 2. Procent. 
 

        Pojkar 

 1 gång 2 ggr 3 ggr el mer Sammanlagt 

Försämrade prestationer i skolan eller 
arbetet 4 2 3 9 

Förstört saker eller kläder 16 6 11 34 
Tappat pengar eller andra värdesaker 13 5 7 26 
Råkat ut för en olycka eller skadats 12 5 6 23 
Behövt uppsöka sjukhus eller akut-
mottagning 

4 1 1 6 

Lett till oönskat sex 7 3 4 14 
Lett till oskyddat sex 9 3 12 25 
 

        Flickor 

 1 gång 2 ggr 3 ggr el mer Sammanlagt 

Försämrade prestationer i skolan eller 
arbetet 

7 3 5 15 

Förstört saker eller kläder 18 9 11 38 
Tappat pengar eller andra värdesaker 17 6 9 31 
Råkat ut för en olycka eller skadats 11 4 6 21 
Behövt uppsöka sjukhus eller akut-
mottagning 

4 1 0 5 

Lett till oönskat sex 9 4 4 17 
Lett till oskyddat sex 9 5 13 27 
 
 
 
 
 
Några fler resultat från Skolelevers drogvanor 2008. Gymnasiet, år 2. Procent. 
 

   Pojkar 

År 2004 2005 2006 2007 2008 

Alkohol  
Alkoholkonsumenter 86 85 87 83 84 
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år) 68 69 71 76 69 

Intensivkonsumtion a) någon gång per 
månad eller oftare 

49 50 51 52 52 

Narkotika 
Använt narkotika 17 17 16 17 17 
Använt narkotika senaste 30 dagarna  5 6 5 4 4 
Tobak 
Rökare 32 31 33 36 34 
Snusare 32 30 31 28 25 

 

   Flickor 

År 2004 2005 2006 2007 2008 

Alkohol  
Alkoholkonsumenter 89 86 86 85 84 
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år) 39 41 40 42 40 

Intensivkonsumtion a) någon gång per 
månad eller oftare 

39 43 42 44 44 

Narkotika 
Använt narkotika 14 13 14 13 15 
Använt narkotika senaste 30 dagarna  2 3 2 2 2 
Tobak 
Rökare 38 41 40 41 41 
Snusare 9 11 11 11 9 

 

a)  Intensivkonsumtion = Halv ½-flaska sprit eller 1 helflaska vin eller fyra burkar starköl eller fyra burkar blanddrycker eller  
     sex burkar folköl vid samma tillfälle. 


