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Sammanställning av drogvanemönster i årskurs 9
Resultaten i årets undersökning visar att andelen flickor och pojkar på Gotland i årskurs 9 som röker är i nivå med
mätningen 2018. Rökningen har stadigt minskat sedan 2002. Andelen pojkar på Gotland som använt tobak vid 13 års
ålder eller yngre har ökat sedan mätningen 2018. Andelen flickor och pojkar som snusar har i stort sett varit på
samma nivå sedan 2010. Andelen flickor och pojkar som intensivkonsumerar alkohol fortsätter att minska men
minskningen har avstannat bland pojkarna. Andelen flickor och pojkar som druckit alkohol minskar också. Dock ser
minskningen ut att ha avstannat något bland flickor. Andelen pojkar som använt narkotika ökade tydligt i 2018-års
mätning men har nu åter minskat till 2014-års nivå.
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Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 med olika drogvanor, 2020

Könsskillnader
Det är vanligare att flickor röker och dricker alkohol än att pojkar gör det. Snusning och intensivkonsumtion av
alkohol är vanligare bland pojkar än bland flickor.

Andel (%) flickor i årskurs 9, på Gotland, med olika drogvanor 2010-2020

Andel (%) pojkar i årskurs 9, på Gotland, med olika drogvanor 2010-2020

2

100
80
60
Pojkar år 2010

40

Pojkar år 2014

20

Pojkar år 2016
siv
sn
-k
in
o
g
al ns
ko u
m
Al ho ti
ko l
on
ho
av
lk
om
su
m
An
tio
vä
n
nt
na
rk
ot
ika

g

Sn
u

kn
in
Rö

Pojkar år 2018
Pojkar år 2020

In

te
n

Da

gli

gr
ök
ni

ng

0

Sammanfattning – jämförelse mellan Gotland och Riket
Det finns inga stora skillnader i drogvanemönstret i jämförelse med riket med undantag för tidig tobaksdebut.
Andelen pojkar på Gotland som använt tobak (cigaretter och snus) vid 13-års ålder är 24 procent jämfört med 13
procent i riket.
Det är något mindre vanligt på Gotland än i Riket att:
-flickor använt tobak vid 13 års ålder
-flickor dricker alkohol och varit berusade vid 13 års ålder
-flickor och pojkar använt narkotika
Det är något vanligare på Gotland än i Riket att:
-pojkar snusar
-flickor röker
-pojkar intensivkonsumerar alkohol och varit berusade vid 13 års ålder

Jämförelse mellan Gotland och Riket för olika drogvanor, i årskurs 9
Andel (%)
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Rökning
Fler flickor än pojkar röker. En trend av minskad rökning ses över flera år, i årskurs 9 men som stoppat upp mellan
2018 och 2020. 13% av flickorna och 8% av pojkarna röker dagligen eller ibland. 3% av flickorna och 1% av pojkarna
röker dagligen eller nästan dagligen. Det är något vanligare att flickor på Gotland röker jämfört med Riket.
Andel (%) elever i årskurs 9 som röker
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Utveckling över tid
Andel (%) elever i årskurs 9, på Gotland och i Riket, som röker (dagligen/nästan dagligen eller ibland).

Snusning
Fler pojkar än flickor snusar. 1% av flickorna och 10% av pojkarna snusar dagligen eller nästan dagligen. Andelen
flickor och pojkar som snusar har i stort sett varit på samma nivå sedan 2010. Mellan 2018 och 2020 har andelen
flickor som snusar ökat medan pojkarna ligger i nivå med 2018 års resultat.
Jämfört med pojkar i riket är det något vanligare att pojkar på Gotland snusar.
Andel (%) elever i årskurs 9 som snusar

6

Utveckling över tid
Andel (%) elever i årskurs 9, på Gotland och i Riket , som snusar (dagligen/nästan dagligen eller ibland)

Tobak totalt
Det är vanligare att pojkar använt tobak vid 13 års ålder än att flickor gjort det. På Gotland har nästan var fjärde
pojke använt tobak när de är 13 år (eller yngre) och en tydlig ökning ses sedan 2018.
Det är vanligare att pojkar på Gotland använt tobak (cigaretter och snus) vid 13 års ålder jämfört med de i riket
medan det är mindre vanligt hos flickor på Gotland.
Andelen elever i årskurs 9 som använt tobak vid 13 års ålder eller yngre
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Utveckling över tid
Andelen (%) elever i årskurs 9, på Gotland och i Riket, som använt tobak vid 13 års ålder eller yngre

Alkohol
Andelen flickor och pojkar som druckit alkohol har minskat sedan 2010. Det är vanligare att flickor dricker alkohol än
att pojkar gör det. Det är dock vanligare bland pojkar att intensivkonsumera alkohol. Intensivkonsumtion av alkohol
minskar men har avstannat något i den senaste mätningen bland pojkarna medan man kan se en fortsatt minskning
bland flickor.
Andelen flickor som varit berusade vid 13 års ålder (eller tidigare) har minskat, medan trenden för pojkar istället är
ökande. Observera att det rör sig om få antal elever.
Gotland i jämförelse med riket
Det är något mindre vanligt att flickor på Gotland dricker alkohol, intensivkonsumerar alkohol eller varit berusade vid
13 års ålder jämfört med flickor i riket. Andelen pojkar på Gotland och i Riket som dricker alkohol är i stort sett lika
stor som i Riket men däremot dricker pojkarna på Gotland större mängd per år. Det är också något vanligare att
pojkar på Gotland intensivkonsumerar alkohol i jämförelse med Riket.

8

Andel (%) elever i årskurs 9 som druckit alkohol de senaste 12 månaderna

Den beräknade genomsnittliga årskonsumtionen av respektive alkoholdryck mätt i liter ren alkohol (100 %)
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Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 som intensivkonsumerar alkohol (någon gång i månaden eller oftare)

Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 som varit berusade vid 13 års ålder eller yngre
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Utveckling över tid
Andel (%) elever i årskurs 9, på Gotland och i Riket, som druckit alkohol de senaste 12 månaderna

Utveckling över tid
Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9, på Gotland och i Riket, som intensivkonsumerar alkohol (någon gång i
månaden eller oftare)
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Utveckling över tid
Andelen elever i årskurs 9, på Gotland och i Riket, som varit berusade vid 13 års ålder eller yngre

Narkotika
Det är vanligare att pojkar använt narkotika än att flickor har gjort det. 4 procent av flickorna och 6 procent av
pojkarna har använt narkotika någon gång. Andelen pojkar som använt narkotika ökade tydligt i 2018-års mätning
men har nu åter minskat till nivå med 2014. 2 procent av flickorna och 5 procent av pojkarna i årskurs 9 har använt
narkotika de senaste 12 månaderna. Andel pojkar som använt narkotika de senaste 12 månaderna och som använt
narkotika någon gång har minskat sedan 2018.
Flickor och pojkar på Gotland använder narkotika i något mindre grad i jämförelse med riket.
Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 som använt narkotika de senaste 12 månaderna
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Utveckling över tid
Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9, på Gotland och i Riket, som använt narkotika någon gång

Utveckling över tid
Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9, på Gotland och i Riket, som använt narkotika de senaste 12 månaderna
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