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skillnader i användning av alkohol, narkotika och  
tobak i årskurs 9

Martina Zetterqvist & Isabella Gripe

Inledning och innehåll
Socioekonomiska skillnader i hälsa bland vuxna är väl beskrivet inom forsk-
ningen. Tidigare studier har visat att grupper med lägre socioekonomisk 
status oftare har sämre hälsa jämfört med grupper med högre socioekonomisk 
status (Mackenbach et al., 2008). När det gäller alkohol finns det forskning 
som pekar på att grupper med lägre socioekonomisk status har högre risk för 
alkoholrelaterade skador (Probst et al., 2014; Schmidt et al., 2010). För rök-
ning och narkotika, har undersökningar i den svenska befolkningen visat att 
beroendeproblematik är betydligt vanligare i grupper med lägre utbildning 
och lägre inkomster (Landberg et al., 2018). Det är inte helt klarlagt vad skill-
naderna beror på, men en anledning antas vara skillnader i hälsorelaterade 
beteenden så som skillnader i dryckesmönster (Huckle et al., 2010) och rökva-
nor (Folkhälsomyndigheten, 2018).

När det gäller ungdomar är tidigare forsknings-
resultat om socioekonomiska skillnader i häl-
sobeteenden mer tvetydiga (Hanson & Chen, 
2007). Eftersom ungdomar spenderar mycket tid 
utanför hemmet, menar vissa forskare att unga 
inte bara påverkas av familjeförhållanden. Även 
situationen i skolan kan ha betydelse för olika 
beteenden som kan påverka hälsan (West, 1997). 
Skolverket har visat på att segregationen mellan 
olika grupper i skolan har ökat. I en rapport från 
2018 beskrivs bland annat hur eleverna blivit mer 
och mer uppdelade, och att skillnaderna mellan 
skolornas socioekonomiska sammansättning har 
ökat sedan slutet av 90-talet. Även skillnader i 
skolresultat har ökat mellan skolor. Den ökade 
skolsegregationen pekas ut som en av anledning-
arna. På individnivå innebär den här utvecklingen 
att elevernas skolresultat påverkas av hur fördel-
aktig den socioekonomiska sammansättningen är 
på elevens skola. Det gäller alltså oavsett vad den 
enskilda eleven har för socioekonomisk bakgrund 
(Skolverket, 2018).

Den socioekonomiska sammansättningen i skolan 
har med andra ord betydelse för elevernas skol-
resultat. Mot bakgrund av detta är det rimligt att 
tänka sig att den socioekonomiska sammansätt-
ningen kan ha betydelse även för andra delar av 
elevernas liv, till exempel användningen av alko-
hol, narkotika och tobak. Viss forskning på det här 
området har gjorts, exempelvis en studie av nion-
deklassare i Stockholmsområdet. Studien visade 
att det fanns skillnader i flera hälsorelaterade 
beteenden mellan skolor med olika socioekono-
misk sammansättning. Mönstret skiljde sig dock 
beroende på vilket hälsoutfall som studerades 
(Olsson & Fritzell, 2015). Frågan om betydelsen 
av skolans socioekonomiska sammansättning har 
även belysts i en tidigare CAN-rapport. Resulta-
ten visade inte på några skillnader i alkohol-, nar-
kotika- eller rökvanorna bland niondeklassarna 
(Englund, 2014). Precis som i studien av nionde-
klassarna i Stockholmsområdet, undersöktes dock 
endast ett enskilt år vilket innebär att betydelsen 
av den ökade skolsegregationen inte belystes.



2

CAN:S FOKUSSERIE

Syftet med den här rapporten är att titta närmare 
på hur niondeklassares konsumtion av alkohol, 
narkotika och tobak utvecklats över tid på skolor 
med olika socioekonomisk sammansättning. Syf-
tet är också att undersöka om det finns skillnader 
i konsumtionen mellan eleverna på skolor med 
olika socioekonomisk sammansättning och om 
eventuella skillnader har ökat eller minskat under 
perioden 2006–2019. Det vill säga om ojämlik-
heten i alkohol- narkotika- och tobaksvanorna 
(ANT-vanorna) har ökat eller minskat.

Det här är den nionde rapporten i CAN:s fokus-
serie. I fokusserien publiceras kortare rapporter 
om ett aktuellt fenomen eller ett visst område. 
Dessa fördjupningar grundas i regel på material 
som samlats in av CAN. Den här rapporten är 
baserad på CAN:s undersökning Skolelevers drog-
vanor. Resultaten som ligger till grund för rap-
porten har tagits fram inom ramen för ett större 
projekt, med syfte att följa upp den nuvarande  
ANDT1 -strategin, som CAN genomförde på upp-
drag av Folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyn-
digheten, 2020). I uppdraget ingick att genomföra 
fördjupade analyser av hur ungas bruk har utveck-
lats utifrån ett jämlikhetsperspektiv. I den här 
fokusrapporten har vi valt att belysa resultaten för 
de substanser som är vanligast bland niondeklas-
sarna, det vill säga alkohol, narkotika och tobak. 

Folkhälsomyndigheten har finansierat arbetet 
med att ta fram resultaten som utgör underlaget 
för denna fokusrapport. Statistiska bearbetningar 
och analyser har gjorts i samverkan med myndig-
hetens medarbetare Henrik Källberg och Eleonor 
Säfsten, men tolkningarna i den här rapporten är 
CAN:s egna. I övrigt är fokusrapporten produce-
rad med finansiering från CAN:s basanslag. Flera 
medarbetare på CAN har varit delaktiga i datain-
samlingen och ett särskilt tack riktas till Siri Thor 
som bidragit med värdefulla kommentarer på rap-
portens innehåll. Vi vill även passa på att tacka 
alla elever och skolpersonal som har medverkat i 
undersökningarna.

1 Alkohol, narkotika, dopning och tobak
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Resultat
I följande avsnitt presenteras resultaten för hur 
användningen av alkohol, narkotika och tobak 
har utvecklats under perioden 2006–2019 uti-
från vilken socioekonomisk sammansättning 
(SE-sammansättning) elevens skola har. Skolans 
SE-sammansättning baseras på hur stor andel 
av eleverna på respektive skola som har minst en 
förälder med eftergymnasial utbildning. Skolorna 
har sedan delats in i kvartiler (fyra lika stora grup-
per). Den första kvartilen utgörs av de skolor som 
har lägst andel högutbildade föräldrar och den 
fjärde kvartilen är de skolor som har högst andel 
högutbildade föräldrar. I denna rapport kommer 
vi endast att jämföra de två yttergrupperna, kvartil 
ett (låg SE-sammansättning) och kvartil fyra (hög 
SE-sammansättning). Hur indelningen har gjorts 
beskrivs närmare i avsnittet Material och beräk-
ningar.

Resultaten presenteras uppdelat efter de fyra sub-
stanserna alkohol, narkotika, cigaretter och snus. 
Varje avsnitt inleds med hur utvecklingen har sett 
ut över tid i de olika grupperna. Det handlar då 
dels om att ha använt någon av dessa substanser, 
dels om att ha en mer omfattande konsumtion. 
Därefter presenteras analyser av eventuella skill-
nader i konsumtionen mellan elever på skolor med 
låg respektive hög SE-sammansättning, och om 
skillnaderna har ökat eller minskat över tid. 

När en förändring över tid eller skillnad mellan 
grupper beskrivs som statistiskt signifikant inne-
bär det på som lägst 95 procents säkerhetsnivå. 
För att mäta sambandet mellan skolans SE-sam-
mansättning och ANT-vanorna, har en analysme-
tod som heter logistisk regressionsanalys använts. 
Analysmetoden ger oss en oddskvot som uppger 
hur många gånger vanligare det är att ha använt 
någon av ANT-substanserna i gruppen som under-
söks, jämfört med referensgruppen. För att ana-
lysera om ett eventuellt samband förändrats över 
tid, har även en så kallad interaktionsterm inklu-
derats i modellerna. Hur analyserna har gjorts 
beskrivs närmare i avsnittet Material och beräk-
ningar.

Alkohol
För alkohol redovisas två mått; andelen som har 
druckit alkohol någon gång under de senaste  
12 månaderna (så kallade alkoholkonsumenter) 
och andelen som är högkonsumenter av alkohol. 
Gränsen för att klassas som högkonsument är att 
dricka minst 9 standardglas i veckan som flicka 
och 14 standardglas som pojke.

Andelen alkoholkonsumenter och högkonsu-
menter av alkohol har minskat kraftigt under 
perioden 2006–2019 (figur 1 & 2). Nedgången 
har skett bland både elever på skolor med låg SE-
sammansättning och elever på skolor med hög 
SE-sammansättning, och den är statistiskt signi-
fikant. Nedgången i andelen alkoholkonsumen-
ter har varit störst bland elever på skolor med låg 
SE-sammansättning, med en minskning på drygt 
en tredjedel under perioden. Samma kraftiga ned-
gång skedde även bland elever på skolor med hög 
SE-sammansättning fram till år 2015, men däref-
ter har nivåerna ökat igen.

Det är vanligare att 
elever på skolor med 
hög socioekonomisk 
sammansättning har 

provat narkotika. 
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Vad gäller utvecklingen av andelen högkonsu-
menter har den varit likartad i de båda grupperna 
under stora delar av perioden. Det har gått från 
att omkring en av tio elever var högkonsumenter, 
till att 4 procent på skolor med låg SE-samman-
sättning och 1 procent på skolor med hög SE-sam-
mansättning var det år 2019. Under de senaste 
åren har andelen högkonsumenter minskat bland 
elever på skolor med hög SE-sammansättning, 
samtidigt som det har legat stabilt bland elever på 
skolor med låg SE-sammansättning.

För att undersöka om det finns statistiskt säker-
ställda skillnader mellan grupperna, och om 
skillnaderna har ökat eller minskat över tid, har 
logistiska regressionsanalyser gjorts (tabell A). 
Som beskrivet tidigare, har andelen alkoholkon-
sumenter och högkonsumenter minskat under 
perioden 2006–2019. Det bekräftas även av att 
värdet för årsvariabeln var signifikant i tabell A, 
modell 1a och 2a (OR=0,92 respektive OR=0,89). 
Av tabellen framgår också att det finns signifikanta 
skillnader mellan grupperna vad gäller andelen 
alkoholkonsumenter (modell 1a). Det var i genom-
snitt 15 procent vanligare att en elev på en skola 
med hög SE-sammansättning var alkoholkonsu-
ment, jämfört med en elev på en skola med låg SE-
sammansättning (OR=1,15).

Skillnaderna mellan grupperna har dessutom ökat 
över tid, vilket framgår av att interaktionstermen 
är signifikant (modell 1b, OR=1,03). Det beror 
framförallt på att andelen alkoholkonsumenter på 
skolor med låg SE-sammansättning har legat på 
en stabil nivå under de senaste fem åren, medan 
andelen alkoholkonsumenter på skolor med hög 
SE-sammansättning har ökat något under samma 
period.

Motsvarande analyser för högkonsumtion visar att 
det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 
grupperna (modell 2a) i genomsnitt under tidspe-
rioden. Däremot har nedgången varit signifikant 
större för elever på skolor med hög SE-samman-
sättning, vilket framgår av att interaktionstermen 
är signifikant (modell 2b, OR=0,96). Nedgången 
har skett i båda grupperna men i en snabbare takt 
bland elever på skolor med hög SE-sammansätt-
ning, vilket innebär att elever på skolor med låg 
SE-sammansättning har halkat efter i nedgången.
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Figur 2. Andelen högkonsumenter av alkohol, efter 
skolans SE-sammansättning. Årskurs 9. Procent. 
2006–2019.
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Figur 1. Andelen alkoholkonsumenter, efter skolans 
SE-sammansättning. Årskurs 9. Procent. 2006–2019.
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Narkotika
I följande avsnitt presenteras hur narkotikaan-
vändningen har utvecklats över tid och om det 
finns skillnader mellan elever på skolor med låg 
respektive hög SE-sammansättning. För att stu-
dera detta har två mått använts; att ha använt 
narkotika någon gång, samt att ha använt narko-
tika fler än 20 gånger. Bland de elever som har 
använt narkotika är cannabis den klart vanligaste 
substansen, nästan 90 procent av eleverna med 
narkotikaerfarenhet har använt just cannabis 
(Englund, 2019).

Under perioden 2006–2019 syns ingen tydlig 
trend i andelen som har använt narkotika någon 

gång, varken bland elever på skolor med låg 
SE-sammansättning eller skolor med hög SE-
sammansättning (figur 3). Nivåerna har varierat 
mellan 5–10 procent under hela perioden.

Vad gäller den mer frekventa användningen har 
andelen som använt narkotika fler än 20 gånger 
ökat signifikant bland elever på skolor med låg 
SE-sammansättning (figur 4). I absoluta tal är 
ökningen dock liten. Det har gått från att ligga 
på under 1 procent, till att de senaste åren ligga 
närmare 2 procent. För elever på skolor med hög 
SE-sammansättning syntes ingen signifikant för-
ändring under perioden. 

Tabell A. Samband mellan skolans SE-sammansättning och att vara alkoholkonsument respektive högkonsument 
av alkohol. Årskurs 9. 2006-2019. Logistiska regressionsmodeller. 

Alkoholkonsument (n=33 796) Högkonsument (n=33 843)

Modell 1a Modell 1b Modell 2a Modell 2b

OR OR OR OR

År (kontinuerlig) 0,92** 0,90** 0,89** 0,90**

Skolans SE-sammansättning 
(ref=låg SE-sammansättning)

1,15** 0,97 0,96 1,17

Interaktion År x SE-samman-
sättning

1,03** 0,96**

**p<0,01 *p<0,05

Figur 3. Andelen som använt narkotika någon gång, 
efter skolans SE-sammansättning. Årskurs 9. Procent. 
2006–2019.
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Figur 4. Andelen som använt narkotika fler än 20 
gånger, efter skolans SE-sammansättning. Årskurs 9. 
Procent. 2006–2019.

0

5

10

15

20

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Låg SE-sammansättning

Hög SE-sammansättning



6

CAN:S FOKUSSERIE

Som tidigare nämnts, har alltså andelen som pro-
vat narkotika varit oförändrad under perioden 
2006–2019. Det bekräftas även av att oddskvoten 
(OR) för årsvariabeln inte var signifikant (Tabell 
B, modell 1a). Det framgår dock att det finns signi-
fikanta skillnader mellan grupperna. Att ha använt 
narkotika var i genomsnitt 22 procent vanligare 
bland elever på skolor med hög SE-sammansätt-
ning jämfört med elever på skolor med låg SE-
sammansättning (OR=1,22). Analyserna visade att 
skillnaderna mellan grupperna har varit oföränd-
rade över tid (modell 1b).

Vad gäller andelen som använt narkotika fler än 
20 gånger, har den ökat signifikant under perio-
den 2006–2019, konstanthållet för skolans SE-
sammansättning (modell 2a, OR=1,06). Det fanns 
däremot ingen signifikant skillnad i frekvent 
användning av narkotika mellan elever på skolor 
med hög respektive låg SE-sammansättning.

Däremot går det att se att ökningstakten i frekvent 
användning av narkotika har varit lägre bland 
elever på skolor med hög SE-sammansättning. Det 
framgår av att interaktionstermen är signifikant 
(modell 2b, OR=0.94). Under den första delen 
av perioden var det generellt vanligare att elever 
på skolor med hög SE-sammansättning använde 
narkotika frekvent jämfört med elever på skolor 
med låg SE-sammansättning Eftersom andelen 
frekventa narkotikaanvändare på skolor med 
låg SE-sammansättning ökade mer under åren 
2006–2012 har nivåerna närmat sig varandra  
(se figur 4).

Rökning
I detta avsnitt presenteras hur rökningen har 
utvecklats över tid och om det finns skillnader i 
rökningen mellan elever på skolor med hög res-
pektive låg SE-sammansättning. Här presenteras 
två mått: andelen som rökt någon gång och ande-
len som röker dagligen eller nästan dagligen (frek-
vent rökning). Tobaksfrågorna förändrades 2012, 
vilket medförde att prevalenserna blev signifikant 
lägre med den nya definitionen. För att kunna 
följa utvecklingen över tid har bearbetningar av 
måttet på frekvent rökning gjorts. Resultaten går 
därför inte att jämföra med tidigare rapporter om 
skolelevers drogvanor (för närmare beskrivning, 
se Material och beräkningar). Eftersom skillnaden 
mellan formulären var för stora för måttet på att 
ha rökt någon gång, presenteras de med ett brott i 
tidsserien i figur 5. När sambanden mellan skolans 
SE-sammansättning och att ha rökt någon gång 
studerats, ingår därför endast åren 2012–2019. 

Andelen som har rökt någon gång och andelen 
som gör det frekvent har minskat signifikant i båda 
grupperna under 2010-talet (figur 5 & 6). År 2012 
hade omkring 41 procent av eleverna rökt någon 
gång och 2019 var det nere på omkring 27 procent 
i båda grupperna. Ännu kraftigare har nedgången 
varit för den frekventa rökningen. År 2019 var den 
frekventa rökningen bland elever på skolor med 
låg SE-sammansättning nere på en tredjedel av 
det som uppmättes i början av 10-talet, och bland 
elever på skolor med hög SE-sammansättning 
nere på en sjättedel.

Tabell B. Samband mellan skolans SE-sammansättning och att ha använt narkotika någon gång respektive fler än 
20 gånger. Årskurs 9. 2006-2019. Logistiska regressionsmodeller. 

Narkotika någon gång (n=33 839) Narkotika fler än 20 ggr (n=33 722)

Modell 1a Modell 1b Modell 2a Modell 2b

OR OR OR OR

År (kontinuerlig) 1,01 1,01 1,06** 1,09**

Skolans SE-sammansättning 
(ref=låg SE-sammansättning)

1,22** 1,22 1,04 1,68*

Interaktion År x SE-samman-
sättning

1,00 0,94*

**p<0,01 *p<0,05
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Rökningen, både att ha provat och att ha rökt frek-
vent, har alltså minskat kraftigt i båda grupperna, 
vilket även bekräftas av att värdet för årsvariabeln 
var signifikant i tabell C, modell 1a och 2a. Ana-
lyserna visade också att det fanns skillnader mel-
lan grupperna. Det var mindre vanligt att ha rökt 
någon gång bland elever på skolor med hög SE-
sammansättning jämfört med elever på skolor med 
låg SE-sammansättning (modell 1a). En elev på en 
skola med hög SE-sammansättning hade i genom-
snitt 12 procent lägre risk att ha rökt jämfört med 
en elev på en skola med låg SE-sammansättning 
(OR=0,88). Skillnaderna mellan grupperna har 
varken ökat eller minskat över tid.

Vad gäller den frekventa rökningen, var skillna-
derna mellan grupperna ännu större (modell 2a). 
Risken att röka frekvent var i genomsnitt 27 pro-
cent lägre bland elever på skolor med hög SE-sam-
mansättning jämfört med elever på skolor med låg 
SE-sammansättning (OR=0,73). Skillnaden mel-
lan grupperna har dessutom blivit större över tid, 
vilket framgår av att interaktionstermen är sig-
nifikant (modell 2b, OR=0,96). Som framgick av 
figur 6, har rökningen minskat i båda grupperna 
men minskningen har varit mer omfattande bland 
elever på skolor med hög SE-sammansättning. 
Därmed har den relativa skillnaden mellan grup-
perna ändå blivit större.

Tabell C.    
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Figur 6. Andelen som röker dagligen eller nästan 
dagligen, efter skolans SE-sammansättning. Årskurs 9. 
Procent. 2006–2019.

Figur 5. Andelen som rökt någon gång, efter skolans 
SE-sammansättning. Årskurs 9. Procent. 2006–2019.

Tabell C. Samband mellan skolans SE-sammansättning och att ha rökt någon gång (2012-2019) respektive rökt 
frekvent (2006-2019). Årskurs 9. Logistiska regressionsmodeller.

Rökt någon gång (2012-2019) 
(n=19 339)

Röker frekvent (n=33 717)

Modell 1a Modell 1b Modell 2a Modell 2b

OR OR OR OR

År (kontinuerlig) 0,92** 0,93** 0,92** 0,94**

Skolans SE-sammansättning 
(ref=låg SE-sammansättning)

0,88** 1,28 0,73** 0,91

Interaktion År x SE-samman-
sättning

0,96 0,96**

**p<0,01 *p<0,05
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Snusning
För snusningen presenteras två mått: andelen som 
snusat någon gång och andelen som snusar dagli-
gen eller nästan dagligen (frekvent snusning). Lik-
som för rökningen har justeringar av måttet för 
frekvent snusning gjorts för att möjliggöra jämfö-
relser över tid. Nivåerna går därför inte att jäm-
föra med de som presenterats i tidigare rapporter 
av Skolelevers drogvanor (se Material och Beräk-
ningar). Eftersom skillnaderna mellan formulären 
var för stora för måttet att ha snusat någon gång, 
presenteras det med ett brott i tidsserien i figur 7. 
När sambanden mellan skolans SE-sammansätt-
ning och att ha snusat någon gång studerats ingår 
därför endast åren 2012–2019.

Andelen som snusat någon gång och andelen som 
gjort det frekvent har minskat signifikant i båda 
grupperna (figur 7 & 8). Nedgången har dock 
skett under den första delen av perioden, åren  
2006–2012, och nivån har därefter varit förhål-
landevis oförändrad.

Att andelen som snusat någon gång har varit oför-
ändrat under perioden 2012–2019, bekräftas även 
av analyserna i tabell D (modell 1a, OR=1). Av 
analyserna framgår det också att det var mindre 
vanligt att ha snusat någon gång bland elever på 
skolor med hög SE-sammansättning jämfört med 
elever på skolor med låg SE-sammansättning. En 
elev på en skola med hög SE-sammansättning 
hade i genomsnitt 26 procent lägre risk att ha snu-
sat jämfört med en elev på en skola med låg SE-
sammansättning (OR=0,74). Skillnaderna mellan 
grupperna har varken ökat eller minskat över tid, 
vilket framgår av att interaktionstermen inte var 
signifikant (modell 1b).

Sett till hela perioden 2006–2019 har den frek-
venta snusningen minskat (modell 2a, OR=0,95). 
Det finns dock stora skillnader mellan grupperna. 
Elever på skolor med hög SE-sammansättning 
hade i genomsnitt 36 procent lägre risk att snusa 
frekvent jämfört med elever på skolor med låg SE-
sammansättning (OR=0,64). Skillnaderna mellan 
grupperna har varken ökat eller minskat över tid 
(modell 2b). 
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Figur 8. Andelen som snusat dagligen eller nästan 
dagligen, efter skolans SE-sammansättning. Årskurs 9. 
Procent. 2006–2019.
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Figur 7. Andelen som snusat någon gång, efter skolans 
SE-sammansättning. Årskurs 9. Procent. 2006–2019.
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Avslutande diskussion
Syftet med den här rapporten var att titta på hur 
konsumtionen av alkohol, narkotika och tobak 
har utvecklats över tid bland elever på skolor 
med olika socioekonomisk sammansättning (SE-
sammansättning). Syftet var också att undersöka 
om konsumtionen skiljer sig mellan elever på sko-
lor med låg respektive hög SE-sammansättning, 
och om skillnaderna mellan grupperna har ökat 
eller minskat över tid. Analyserna visade att det 
fanns tydliga skillnader mellan elever på skolor 
med olika socioekonomisk sammansättning, men 
resultaten såg olika ut för det olika substanserna. 

Bland elever på skolor med hög SE-sammansätt-
ning var det vanligare att vara alkoholkonsument 
och att ha provat narkotika jämfört med elever på 
skolor med låg SE-sammansättning. Störst var 
skillnaden för att ha provat narkotika. Det här 
mönstret är något som syns också i andra stu-
dier av niondeklassare. Olsson och Fritzell (2010) 
kunde exempelvis konstatera att elever från skolor 
med hög socioekonomisk sammansättning i större 
utsträckning använde både alkohol och narkotika. 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) släppte 2018 en 
uppmärksammad rapport och även där framgick 
det att det var vanligare att elever från mer väl-
bärgade områden i Stockholm använde narkotika 
(Lundgren, 2018).

För tobaksanvändningen visade våra analyser att 
förhållandet var det omvända. Både rökning och 
snusning var vanligare bland elever på skolor med 
låg SE-sammansättning. Skillnaderna syntes både 

för att ha rökt eller snusat någon gång. För frek-
vent användning var skillnaderna ännu större. Att 
rökning är vanligare i grupper med lägre socioeko-
nomisk status är något som syns tydligt även i den 
vuxna befolkningen. I en annan befolkningsun-
dersökning från CAN framgick det bland annat att 
det var 9 gånger så vanligt att lågutbildade kvinnor 
var cigarettberoende jämfört med högutbildade 
kvinnor (Landberg et al., 2018). Det är även känt 
sedan tidigare att risken att ungdomar börjar röka 
är betydligt högre om minst en förälder röker. Om 
båda föräldrarna gör det är risken särskilt hög 
(Leonardi-Bee et al., 2011). Mönstret som fram-
kommer i den här rapporten är alltså inte unikt för 
skolungdomar, utan återfinns även bland vuxna.

Syftet med den här rapporten var också att under-
söka om skillnaderna mellan elever på skolor med 
hög respektive låg SE-sammansättning har ökat 
eller minskat under perioden 2006–2019. För 
andelen alkoholkonsumenter ökade skillnaderna 
mellan grupperna. Andelen alkoholkonsumenter 
har visserligen minskat i båda grupperna men 
eftersom nedgången inte har varit lika kraftig 
bland eleverna på skolor med hög SE-samman-
sättning har skillnaderna mellan grupperna ökat 
under den undersökta tidsperioden.

Högkonsumtion av alkohol var ungefär lika vanligt 
i båda grupperna och har minskat under tidspe-
rioden. Nedgången var dock inte lika omfattande 
bland elever på skolor med låg SE-sammansätt-
ning och de har därför halkat efter i utvecklingen.

Tabell D. Samband mellan skolans SE-sammansättning och att ha snusat någon gång (2012-2019) respektive 
snusat frekvent (2006-2019). Årskurs 9. Logistiska regressionsmodeller.

Snusat någon gång (2012-2019) 
(n=19 311)

Snusar frekvent (n=33 650)

Modell 1a Modell 1b Modell 2a Modell 2b

OR OR OR OR

År (kontinuerlig) 1 1 0,95** 0,96**

Skolans SE-sammansättning 
(ref=låg SE-sammansättning)

0,74** 0,78 0,64** 0,76*

Interaktion År x SE-samman-
sättning

0,99 0,97

**p<0,01 *p<0,05
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Även för rökning visade analyserna att skillna-
derna hade ökat under den undersökta tidspe-
rioden. Den frekventa rökningen har visserligen 
minskat i båda grupperna. Dock har den relativa 
minskningen varit mindre bland elever på skolor 
med låg SE-sammansättning, vilket gör att de inte 
har hängt med i utvecklingstakten och skillna-
derna ökat. Ojämlikheten har därmed ökat efter-
som elever på skolor med låg SE-sammansättning 
har legat på högre nivåer under hela perioden och 
dessutom har nedgången varit mindre omfattande 
i den här gruppen. 

Ett av de tydligaste mönstren som framkom var 
just att rökning var vanligare bland elever på 
skolor med låg SE-sammansättning och att skill-
naderna i frekvent användning har ökat över tid. 
Det är problematiskt eftersom rökningen orsa-
kar stora hälsoproblem hos befolkningen. Beräk-
ningar som gjorts visar att tobaksrökningen står 
för omkring 8 procent av den totala sjukdoms-
bördan i Sverige, vilket är mer än för alkohol och 
narkotika tillsammans (Agardh et al., 2014). Med 
tanke på de skador som rökningen orsakar är det 
positivt att rökningen minskat, men det är viktigt 
att inte vissa grupper i samhället halkar efter i 
utvecklingen.

Skolverket har visat på att det finns en ökad skol-
segregation och att skillnaderna mellan skolornas 
socioekonomiska sammansättning har ökat sedan 
slutet av 90-talet (Skolverket, 2018). Resultaten i 
den här rapporten pekar på att skolans socioeko-
nomiska sammansättning hänger samman med 
elevernas användning av alkohol, narkotika och 
tobak. Det är viktigt att komma ihåg att resulta-
ten i den här rapporten inte kan användas för att 
dra slutsatser om orsaken till att vi ser skillnader 
mellan grupperna. Men även om vi inte kan uttala 
oss om vad skillnaderna beror på, visar resulta-
ten på att den ökade skolsegregationen i vissa fall 
samvarierar med ökande skillnader i alkohol- och 
tobaksvanorna.
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Material och beräkningar

Material
Underlaget i denna fokusrapport utgörs av den 
riksrepresentativa skolundersökning som genom-
förs av Centralförbundet för alkohol och narko-
tikaupplysning (CAN). Nedan följer en kortare 
beskrivning av undersökningen. För en mer detal-
jerad beskrivning hänvisas till Så görs CAN:s 
skolundersökning (Gripe, 2013) och Visst är man 
anonym (Gripe & Thor, 2019), samt i de årliga 
rapporterna Skolelevers drogvanor, se till exempel 
(Englund, 2019). 

Statistiska centralbyrån drar varje år, på uppdrag 
av CAN, ett urval av 350 skolor i årskurs nio och 
gymnasiets år 2, stratifierat utifrån Sveriges regio-
ner. Därefter slumpas en klass i respektive skola. 
Från och med 2019 får skolorna välja om klassen 
ska besvara enkäten på papper eller digitalt. Oav-
sett metod ska enkäten besvaras i klassrummet. 
Undersökningen genomförs på vårterminen varje 
år mellan elevernas sport- och påsklov. De formu-
lär som bedöms vara otillräckligt eller uppenbart 
oseriöst ifyllda exkluderas innan svaren analyse-
ras. Det sker med hjälp fyra förprogrammerade 
datafilter. Vanligtvis exkluderas 1–2 procent av 
formulären. 

Vad gäller bortfallet av klasser har det under 
00-talet legat på i genomsnitt 12 procent av klas-
serna, och efterföljande period låg bortfallet på 
omkring 17 procent. Eftersom klassbortfallet är 
relativt begränsat, bör det ha liten betydelse för 
resultaten. Andelen frånvarande elever har under 
perioden 2006–2019 i genomsnitt uppgått till  
16 procent och den vanligaste frånvaroorsaken är 
sjukdom. Eftersom inga större variationer skett i 
elevfrånvaron, bedöms inte detta ha någon bety-
delse för trenderna över tid.

Frågor och beräkningar
Skolans socioekonomiska sammansättning
CAN hämtar varje år uppgifter från SCB om hur 
stor andel av eleverna i årskurs 9 som har minst 
en förälder med eftergymnasial utbildning, på 
respektive skola. Utifrån dessa uppgifter har sko-
lorna rangordnats, från skolorna med lägst andel 

högutbildade föräldrar till skolorna med högst 
andel. Därefter har de delats in i kvartiler (fyra 
lika stora grupper). Under perioden 2006–2019 
var andelen föräldrar med eftergymnasial utbild-
ning i genomsnitt 32 procent i kvartil ett (låg SE-
sammansättning) och 71 procent i kvartil fyra (hög 
SE-sammansättning). I båda grupperna har ande-
len högutbildade föräldrar ökat något över tid. 

Frågeformulär
Inför 2012 års undersökning genomfördes en stor 
omarbetning av formuläret. Syftet var att förkorta 
och förenkla formuläret, samt att anpassa det till 
att innefatta de kärnindikatorer som fastställts i 
regeringens ANDT-strategi (Socialdepartemen-
tet, 2011). För tobaksfrågorna syntes signifikanta 
skillnader. Före revideringen klassificerades 
elever som rökare eller snusare om de besvarade 
frågorna ”Röker du?” respektive ”Snusar du?” 
med något av ja-alternativen. Den nya definitio-
nen, som även följs i regeringens ANDT-strategi, 
omfattar istället elever som först svarat att de 
har rökt/snusat någon gång under de senaste  
12 månaderna och därefter svarat ja på ”Röker du 
fortfarande?” respektive ”Snusar du fortfarande?”. 
Definitionen är därmed snävare och färre klassifi-
ceras som tobaksanvändare. 

För att efterlikna den gamla frågekonstruktionen 
i så stor utsträckning som möjligt, och därmed 
möjliggöra analyser av trenden åren 2006–2019, 
har kravet på att först svara att man rökt/snusat 
senaste 12 månaderna tagits bort för perioden 
2012–2019. Skillnaderna mellan formulären för-
svinner då för frekvent rökning/snusning. Perio-
den kan därmed analyseras utan tidsseriebrott. Att 
12-månadersfiltret har tagits bort innebär att pre-
valenserna för tobaksfrågorna inte kan jämföras 
med de som följs i ANDT-strategin och presente-
ras i tidigare rapporter om skolelevers drogvanor. 
För frågorna om att ha rökt/snusat någon gång 
är skillnaderna mellan formulären för stora och 
presenteras därför med ett brott i tidsserien. För 
närmare beskrivning av övriga frågor hänvisar vi 
till tidigare rapporter om skolelevers drogvanor, 
se till exempel (Englund, 2019).
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Analyser
För att mäta om det har skett någon statistiskt 
signifikant förändring över tid i ANT-vanorna 
bland elever på skolor med låg respektive hög SE-
sammansättning har logistiska regressionsanaly-
ser gjorts (Edling & Hedström, 2003). För varje 
substans har de två grupperna testats var för sig 
mot år som en kontinuerlig variabel. När det står 
beskrivet i texten att utvecklingen har förändrats 
statistiskt signifikant är detta som lägst på 95 pro-
cents säkerhetsnivå.

I urvalet till skolundersökningarna är det klass 
och inte elev som väljs ut. Det innebär att eleverna 
i studien är klustrade i skolklasser. Antagandet om 
oberoende mellan observationerna kan därmed 
inte uppfyllas (Hox, 2002). För att inte generera 
falska signifikanta resultat vid signifikanstestning 
används ett signifikanstest som tar hänsyn till 
dessa klustereffekter.

Logistiska regressionsanalyser har även använts 
för att mäta sambandet mellan skolans SE-sam-
mansättning och ANT-konsumtion. Resultaten av 
regressionsanalyserna redovisas i form av så kall-
lade oddskvoter. Oddskvoten uppger hur många 
gånger vanligare det är att ha använt alkohol, nar-
kotika eller tobak i gruppen som undersöks jäm-
fört med referensgruppen (Edling & Hedström, 

2003). En oddskvot som är lika med ett, betyder 
att den oberoende variabeln inte har någon effekt 
på utfallet, det vill säga att det är lika vanligt att ha 
använt ANT på skolor med låg respektive hög SE-
sammansättning. Om värdet istället är mindre än 
ett så är det mindre vanligt. En oddskvot på exem-
pelvis 0,5 betyder att det är hälften så vanligt att 
ha använt ANT i gruppen som undersöks jämfört 
med referensgruppen. En oddskvot på över 1, till 
exempel på 2,0 innebär att det är dubbelt så van-
ligt att individerna i den gruppen har använt ANT 
jämfört med referensgruppen. När ett samband 
är statistiskt signifikant på som lägst 95 procents 
nivå indikeras det av en stjärna (*) i tabellen. 

För att mäta om skillnaderna mellan elever på 
skolor med låg respektive hög SE-sammansätt-
ning har förändrats över tid har även en så kall-
lad interaktionsterm inkluderats i analysen. I de 
här analyserna är interaktionstermen konstruerad 
av år*skolans SE-sammansättning. Med hjälp av 
interaktionstermen kan man se om betydelsen av 
år för ANT-konsumtionen skiljer sig mellan elever 
på skolor med olika SE-sammansättning (Edling 
& Hedström, 2003). Med andra ord om ANT-kon-
sumtionen har blivit mer eller mindre jämlikt över 
tid mellan de olika grupperna.
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