
 

 

Användning av alkohol och droger samt spel om pengar 
bland ungdomar – ESPAD-undersökningen 2019 

Finländska ungdomar blir fortsättningsvis allt nyktrare, men 
samtidigt har experimenterandet med cannabis ökat  

Alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9 inom den grundläggande utbildningen har 
minskat sedan millennieskiftet. Material som samlats in inom ramen för undersökningen 
European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) våren 2019 visar att 
allt fler unga inte alls använder alkohol. Medan andelen nyktra ungdomar våren 1999 var 
nio procent, var motsvarande andel 31 procent 2019.  

Berusningsdrickandet minskar dock inte längre. År 2019 hade 22 procent av 15–16-
åringarna druckit sig berusade under de senaste 30 dagarna.  

År 2019 rökte sju procent av eleverna i årskurs 9 dagligen, medan en fjärdedel av ung-
domarna rökte dagligen 20 år tidigare. Den ökning vad gäller användningen av snus som 
pågått sedan 2007 verkar ha avtagit för pojkarnas del, men flickorna har allt mer börjat 
prova på snus. År 2019 hade 35 procent av pojkarna någon gång använt snus, bland flick-
orna var motsvarande andel 19 procent. 

Den vanligaste drogen som ungdomar provar på eller använder är cannabis. Andelen 
pojkar som provat på cannabis under sin livstid har ökat från fem procent 1995 till 
13 procent 2019. Hos flickor var motsvarande siffror fem och nio procent. I fråga om 
andra droger har det inte skett några betydande förändringar.   

Andelen 15–16-åringar som spelat på spelautomater har minskat efter 2011, då ålders-
gränsen för att spela höjdes till 18 år. Spel om pengar överlag, till exempel på webben, 
ligger dock fortfarande på samma nivå bland unga. 

Figur 1. Rökning, experimenterande med snus och användning av alkohol och droger 
bland finländska ungdomar i åldern 15–16 år 1995–2019. 

 

 

Huvudsakliga fynd  
 

 Ungdomarna blir fortsätt-
ningsvis allt nyktrare, men 
berusningsdrickandet mins-
kar inte längre.  

 Rökningen har minskat. 

 Användningen av snus har 
minskat bland pojkar, men 
ökat bland flickor. 

 Användningen av cannabis 
har ökat, i synnerhet bland 
pojkar. 

 I fråga om andra droger har 
det inte skett några föränd-
ringar. 

 Spelandet på penningauto-
mater har minskat, men i 
övrigt har det inte skett 
några förändringar vad gäl-
ler spel om pengar. 
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Trender i användningen av alkohol och droger 

Den europeiska undersökningen bland skolelever om användningen av alkohol och droger (European School Survey Pro-

ject on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) följer förändringar i användningen av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter och 

droger samt i spel om pengar bland europeiska skolelever i samma ålder. I den här rapporten granskas trender vad gäller 

användningen av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter och droger samt spel om pengar bland finländska ungdomar från 

1995 till 2019 på basis av material från ESPAD. Utöver trender kring användningen av alkohol, tobaks- och nikotinproduk-

ter, droger, läkemedel och lösningsmedel och spelandet på penningautomater granskas även förändringar vad gäller 

sätten på vilka alkohol och droger skaffas samt i ungdomarnas bedömningar av hur enkelt det är att skaffa alkohol och 

olika droger och vilka risker som förknippas med användningen av alkohol och droger bland ungdomar som fyller 16 år 

under undersökningsåret (vid tidpunkten för undersökningen 15–16-åringar). 

Rökning och användning av tobaks- och nikotinprodukter  

Rökningen har minskat bland ungdomar på 2000–talet. Mellan de två senaste undersökningsomgångarna (2015 och 2019) 

har andelen 15–16-åringar som provat på cigaretter, liksom även andelen unga som röker dagligen, minskat tydligt. År 

2019 hade sex procent av pojkarna och sju procent av flickorna i årskurs 9 rökt dagligen de senaste 30 dagarna. Då under-

sökningen började genomföras 1995 var motsvarande andel 24 procent för både pojkar och flickor. År 1995 hade 

77 procent av ungdomarna i denna ålder någon gång under sitt liv rökt minst en gång, medan motsvarande andel 2019 

var 39 procent (figur 2). 

Vad gäller snus har man sedan 1999 frågat om användningen av snus under personens livstid och sedan 2003 om an-

vändningen av snus under de senaste tolv månaderna och de senaste 30 dagarna. Den sjunkande trenden vad gäller expe-

rimenterande med snus bland pojkar gjorde en tvärvändning och började stiga brant 2007 och ökade ytterligare till 2015. 

År 2019 hade trenden igen börjat gå nedåt för pojkarnas del. Bland flickor har däremot experimenterandet med och an-

vändningen av snus ökat. År 2019 hade 35 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna provat på snus någon gång i 

sitt liv. Ungefär en tiondedel av pojkarna och flickorna hade använt snus minst en gång under de senaste 30 dagarna (fi-

gur 2). Även enkäten Hälsa i skolan 2019 visar att den dagliga användningen av snus bland elever i årskurserna 8 och 9 

inom den grundläggande utbildningen och första- och andraårsstuderande i gymnasiet inte har ökat sedan 2015 bland 

pojkar, men att den dagliga användningen bland flickor fortsättningsvis har ökat (THL/enkäten Hälsa i skolan 2019). 
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Figur 2. Andelen pojkar och flickor som provat på tobak, rökt dagligen, någon gång provat på snus och använt snus 

under de senaste 30 dagarna 1995–2019, % 

 

 

År 2015 frågades första gången om användningen av e-cigaretter och vattenpipa (shisha), som enligt några undersökning-

ar som genomfördes vid samma tidpunkt som informationsinsamlingen 2015 verkade ha blivit populärare bland ungdo-

mar (Kinnunen m.fl. 2015). År 2019 hade användningen av e-cigaretter minskat betydligt jämfört med 2015. Under de 

senaste tolv månaderna hade 18 procent av flickorna och 26 procent av pojkarna provat på e-cigaretter. År 2015 var mot-

svarande andelar 26 respektive 44 procent. Också användningen av vattenpipa har minskat med över hälften sedan 2015: 

tre procent av pojkarna och flickorna hade provat på vattenpipa under de senaste tolv månaderna (16 % år 2015) (Tervey-

temme.fi/espad) 

Användning av alkohol 

Andelen nyktra ungdomar har ökat kraftigt sedan 1999, då en tiondedel av 15–16-åringarna aldrig hade druckit en alko-

holhaltig dryck. År 2019 var andelen 31 procent. Cirka 40 procent av ungdomarna hade varit nyktra under de senaste tolv 

månaderna 2019. Andelen unga som druckit alkohol under de senaste 30 dagarna minskade också kraftigt fram till 2015, 

men efter detta har andelen inte längre minskat. År 2019 hade en knapp tredjedel av ungdomarna druckit alkohol under 

de 30 dagarna innan enkäten genomfördes. Andelen ungdomar som dricker alkohol ungefär en gång i veckan (minst tre 

gånger under de senaste 30 dagarna) har också minskat från en dryg femtedel vid millennieskiftet till under fem procent 

2019 (figur 3).  
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Figur 3. Användningen av alkohol 1995–2019, % 

 

 

Typer av dryck 

Öl har varit pojkarnas favoritdryck under hela granskningsperioden, 27 procent av pojkarna uppgav att de druckit öl under 

de senaste 30 dagarna. Flickornas favoriter har under det här årtiondet varit long drink-drycker, cider och starksprit, år 

2019 ökade long drink-dryckerna aningen i popularitet. Ungefär en fjärdedel av flickorna hade druckit sådana under de 

senaste 30 dagarna (figur 4). 

 

 
Figur 4. Andelen ungdomar som druckit olika typer av alkoholhaltiga drycker under de senaste 30 dagarna 1999–2019, %
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Eleverna har sedan 1995 fått frågor om användningen av olika typer av alkoholhaltiga drycker under de senaste 30 dagar-

na. År 1995 frågades endast om användning av öl, vin och starka alkoholdrycker. Cider och long drink-drycker togs med 

1999. Siffrorna från 1995 är inte fullständigt jämförbara eftersom cider och long drink-drycker då kan ha rapporterats som 

öl eller vin eller inte alls uppgetts.  

Berusningsdrickande 

Fenomenet att dricka mycket alkohol vid samma tillfälle har sedan millennieskiftet minskat bland pojkar (figur 5). För 

flickornas del verkar denna positiva utveckling dock ha stannat upp efter 2015. Ungefär hälften av 15–16-åringarna hade 

druckit minst sex portioner vid samma tillfälle under de senaste 30 dagarna 1999, år 2019 hade 22 procent av ungdomar-

na i samma ålder gjort så. Andelen pojkar som dricker minst sex portioner vid samma tillfälle ungefär varje vecka (minst 

tre gånger under de senaste 30 dagarna) hade minskat från en dryg femtedel till sju procent. Också flickornas tendens att 

dricka rikligt med alkohol vid samma tillfälle varje vecka (under de senaste 30 dagarna) minskade från 15 procent 1999 till 

fem procent 2015, och därefter har minskningen avtagit. 

Figur 5. Andelen unga som druckit minst sex portioner alkohol vid samma tillfälle 1995–2019, %

 

 

Intag av sex portioner alkohol vid samma tillfälle leder för de flesta människor och i synnerhet för unga som är ovana vid 

alkohol till berusning. Till exempel sex flaskor mellanöl, en flaska vin eller 2,5 deciliter starksprit innehåller sex portioner 

alkohol. I den här undersökningen har samma mängd använts för bägge könen. I fråga om vuxna betraktas fem portioner 

vid samma tillfälle som riskbruk för kvinnor och sju portioner för män (God medicinsk praxis). Flickor i pubertetsåldern 

växer och utvecklas ofta snabbare än pojkar. Därför ansågs det inte vara nödvändigt att i frågorna ange färre portioner för 

15–16-åriga flickor än för pojkarna i samma ålder, och sex portioner vid samma tillfälle kan betraktas som en stor mängd 

för bägge könen.  

År 1995 gällde frågan fem portioner eller fler i stället för sex portioner, så med andra ord kan siffrorna från det året vara 

aningen i överkant jämfört med de övriga undersökningsåren. Därmed är siffrorna fullständigt jämförbara först från och 

med 1999.  
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Användning av läkemedel 

Användningen av sömnmedel eller lugnande läkemedel som förskrivits av läkare verkar ha ökat under de senaste åren: 

fram till 2015 uppgav ungefär fem procent av ungdomarna att de hade använt sådana läkemedel medan sju procent av 

pojkarna och tio procent av flickorna uppgav att de ibland använde sådana 2019. Andelen unga som använder lugnande 

läkemedel eller sömnmedel utan läkarordination har bibehållits på ganska samma nivå. Sådan användning är aningen 

vanligare bland flickor än bland pojkar: år 2019 hade sex procent av pojkarna och åtta procent av flickorna någon gång 

använt dylika läkemedel utan läkarordination (figur 6). 

Figur 6. Användning av läkemedel i berusningssyfte någon gång i livet 1995–2019, % 

 

 

Det har varje år ställts frågor om att blanda alkohol och tabletter i berusningssyfte utan att det specificerats vilken typ av 

läkemedel det handlar om. Andelen unga som kombinerat alkohol och läkemedel minskade avsevärt under tiden 1995–

2007. Efter ökningen 2007 minskade trenden att kombinera alkohol och läkemedel igen och hade jämnat ut sig 2019. Då 

hade fyra procent av pojkarna och åtta procent av flickorna någon gång under sitt liv använt alkohol och tabletter till-

sammans (figur 6). De flesta unga har dock endast provat att blanda alkohol och läkemedel en eller två gånger. År 2015 

och 2019 frågades dessutom om användning av smärtstillande läkemedel i berusningssyfte. År 2015 uppgav sju procent 

och 2019 sex procent av flickorna att de använt sådana läkemedel i berusningssyfte. Bland pojkar var motsvarande ande-

lar två procent 2015 och tre procent 2019. 

Lim, lösningsmedel och andra ämnen som sniffas i berusningssyfte 

Experimenterandet med lim, lösningsmedel och andra ämnen som sniffas har minskat bland såväl pojkar som flickor efter 

2011 (figur 7). År 2019 hade fem procent av pojkarna och sex procent av flickorna provat på sådana ämnen någon gång 

under sitt liv. Den här undersökningen visar dock inte vilka ämnen som sniffats. 
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Figur 7. Användning av ämnen som sniffas i berusningssyfte under sin livstid 1995–2019, % 

 

 

 

De flesta ungdomar verkar prova på sådana ämnen endast några gånger. I enkäter för den vuxna befolkningen har ande-

len personer som använt lösningsmedel och andra ämnen som sniffas varit ungefär två procent (Karjalainen m.fl. 2019), 

det vill säga lägre än bland unga. Detta tyder på att ämnen som sniffas vanligen inte används efter experimenterandet 

under ungdomsåren. 

Användning av cannabis 

Användningen av cannabis har sedan början av 1990-talet ökat bland den vuxna befolkningen, i synnerhet bland unga 

vuxna, i Finland. Bland 15–16-åringar har experimenterandet med och användningen av cannabis dock hållits på samma 

nivå fram till 2015, för att därefter bli vanligare, i synnerhet bland pojkar (figur 8). År 2019 hade 13 procent av pojkarna 

och nio procent av flickorna någon gång under sitt liv provat på cannabis. 

Figur 8. Användning av cannabis 1995–2019, % 
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Andelarna ungdomar som använt cannabis någon gång under sitt liv och under de senaste tolv månaderna har under hela 

granskningsperioden legat ganska nära varandra, (figur 8), vilket tyder på att största delen av de 15–16-åringar som pro-

vat på cannabis har gjort det första gången under de senaste tolv månaderna. Användning under de senaste 30 dagarna 

betraktas som ett tecken på regelbunden användning, men när det handlar om unga personer finns det i denna grupp 

sannolikt också sådana som provat första gången under den här tiden. Fem procent av pojkarna och tre procent av flick-

orna uppger att de använt cannabis åtminstone en gång under de senaste 30 dagarna. År 2015 var motsvarande siffror tre 

respektive två procent, vilket tyder på att unga i högre grad börjat använda cannabis regelbundet. 

Användning av andra droger 

I figur 9 visas siffror som beskriver hur stora andelar av de unga som någon gång under sin livstid använt minst en drog – 

inklusive cannabis. När dessa siffror jämförs med de andelar unga som använt cannabis (oberoende av om de även använt 

andra droger), kan man se att siffrorna i stort sett är desamma. Detta innebär att nästan alla som använt någon drog har 

använt också eller enbart cannabis. 

Figur 9. Andelar unga som använt någon drog under sin livstid 1995–2019, % 
 

 

 

Det är ovanligt att 15–16-åringar använder andra droger än cannabis. Användningen av cannabis ökade från 1995 till 

2011, men därefter har den hållits på samma nivå. År 2019 uppgav tre procent av ungdomarna att de hade provat på 

någon annan drog än cannabis. Cannabis är den drog unga vanligtvis provar på först, och vissa av dem som provat på 

cannabis provar senare på andra droger, då är de dock vanligtvis äldre än 15–16 år. 

Det finns knappt alls några 15–16-åringar i grundskolan som använder droger som injiceras. Under de olika åren uppgav 

0–2 procent av eleverna att de använt andra droger såsom amfetamin, metamfetamin, heroin, kokain eller LSD (Tervey-

temme.fi/espad). År 2015 och 2019 frågades också om användning av designdroger. På enkätblanketten definierades 

designdroger som nya droger som liknar klassisk narkotika och som förekommer i olika former såsom i vätskeform, som 

pulver, kristaller eller tabletter. Bägge åren uppgav en procent av dem som deltog i undersökningen att de använt sådana 

ämnen. Då man tolkar resultaten är det bra att komma ihåg att ESPAD:s internationella validitetsundersökning visade att 

22–36 procent av deltagarna inte förstod frågan om nya droger rätt (Kraus m.fl. 2016). 

Spel om pengar 

Till följd av reformen av lotterilagen förenhetligades åldersgränserna för alla penningspel under 2009–2011. I juli 2011 

höjdes åldersgränsen för att spela på spelautomater från 15 år till 18 år (Järvinen-Tassopoulos & Raitasalo 2015.) I figur 10 
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kan man se att andelen flickor som spelar på spelautomater minst en gång per vecka har varierat mellan fem och åtta 

procent under åren 1995–2011, men därefter har andelen sjunkit till noll procent. Andelen pojkar som spelar på spelau-

tomater minst en gång per vecka har sjunkit från 45 procent 2011 till sex procent 2019. Andelen unga som någon gång i 

sitt liv spelat på en spelautomat har på motsvarande sätt sjunkit drastiskt: 2011 hade 87 procent av pojkarna någon gång 

spelat, 2019 hade andelen sjunkit till 40 procent. Bland flickor var motsvarande andelar 54 procent och nio procent. Re-

formen av lotterilagen är sannolikt orsaken till denna förändring.   

År 2015 och 2019 ställdes i enkäten också frågor om spel om pengar överlag. Denna definition inbegriper utöver spelau-

tomater både spel som spelas på internet och traditionella penningspel, såsom skraplotter, kortspel och dylika. År 2019 

uppgav 46 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna att de hade spelat sådana spel. År 2015 var motsvarande siff-

ror 45 respektive 23 procent.  

 

 

Figur 10. Andelen unga som spelat om pengar 1995–2019, % 

 

Tillgång till och anskaffning av alkohol och droger  

Den ungas bedömning av tillgången till alkohol och olika typer av droger  

Mellan 1995 och 2007 blev det enligt de ungas bedömning klart svårare att få tag på tobak och alkoholhaltiga drycker 

(figur 11). Därefter har den bedömda tillgången hållits på ungefär samma nivå. Mellan de två senaste undersökningstill-

fällena (2015 och 2019) verkar det dock ha blivit aningen lättare att få tag på alkohol. År 2019 upplevde ungefär två tred-

jedelar av ungdomarna att det var ganska eller mycket lätt att få tag på tobak, öl, cider och long drink-drycker. Ungefär 

hälften av ungdomarna ansåg att det var lätt att få tag på vin och starka drycker.  

Det verkar ha blivit avsevärt lättare att få tag på cannabis. År 2019 ansåg 27 procent av pojkarna och 21 procent av flick-

orna att det var lätt att få tag på cannabis, jämfört med 17 respektive 14 procent fyra år tidigare. Vad gäller andra olagliga 

droger frågades om tillgången till amfetamin, ecstasy och kokain samt 2019 även metamfetamin. Enligt ungdomarnas 

uppfattning har det blivit aningen lättare att få tag på även dessa droger sedan 2015, även om det anses vara klart svårare 

att få tag på dem jämfört med till exempel cannabis. År 2019 ansåg 5–8 procent av ungdomarna att de ganska lätt eller 

mycket lätt skulle få tag på sådana ämnen om de ville.  
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Det anses vara lättare att få tag på lugnande läkemedel och sömnmedel än olagliga droger (med undantag för cannabis). 

År 2019 ansåg 15 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna att dessa vara lätta att skaffa. Enligt de ungas bedöm-

ning har det knappt alls skett några förändringar i tillgången till dessa.  

 

Figur 11. Andelarna unga som anser att det är mycket eller ganska lätt att få tag på olika ämnen 1995–2019, %

  

Hur alkohol och droger skaffas 

I Finland har man sedan 1995 frågat om hur de drycker den unga drack senast skaffades. Svarsalternativen såg dock 

aningen annorlunda ut det första undersökningsåret. Det överlägset vanligaste sättet att få alkohol har under alla under-

sökningsår varit att be vänner att skaffa eller bjuda (Terveytemme.fi/espad). År 2019 hade 50 procent av pojkarna och 

56 procent av flickorna som druckit alkohol någon gång under sitt liv fått alkoholdryckerna av vänner senast de drack 

alkohol.  

År 2015 lades ett nytt svarsalternativ till: ”Någon annan som jag känner köpte eller bjöd”. Detta har visat sig vara det näst  

vanligaste sättet att skaffa alkoholhaltiga drycker (23 % av pojkarna, 32 % av flickorna). Då detta alternativ lades till mins-

kade också den andel som uppgett att någon annan skaffat alkoholen avsevärt, vilket tyder på att denna person som den 

unga känner sannolikt varit en ganska vanlig länk för att få alkohol även under tidigare undersökningsår, och att man i 

brist på annat svarsalternativ har svarat ”någon annan”. Också okända personer eller föräldrar köper eller bjuder på alko-

hol. Andelen unga som får alkohol av föräldrarna så att dessa har köpt den alkohol den unga dricker har minskat avsevärt. 

År 2019 uppgav sex procent av eleverna i årskurs 9 att föräldrarna hade köpt alkohol och 17 procent att föräldrarna hade 

bjudit på alkohol senaste gången de drack. Ibland tar unga också alkohol hemifrån med eller utan tillstånd (15 % år 2019). 

År 2019 fanns för första gången alternativet att köpa alkohol på internet med. Endast några ungdomar uppgav att de gjort 

så. Det var också ovanligt att köpa alkohol från utlandet eller på en färja (2 %). 

I Finland är det förbjudet att såväl sälja alkohol till personer under 18 år som att servera dem alkohol på restauranger och 

andra utskänkningsområden. Provköp som genomförts på olika orter har dock visat att det är förhållandevis enkelt för 

minderåriga att köpa alkoholhaltiga drycker (Warpenius m.fl. 2016). År 2019 hade en liten del av ungdomarna (1 %) själva 

köpt alkohol på olika platser där alkohol säljs. Detta sätt att skaffa alkohol har dock blivit betydligt mindre vanligt, vilket 

sannolikt beror på detaljhandelns strängare övervakning av åldersgränser.  
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År 2015 och 2019 fick ungdomarna också frågan om hur de fått tag på cannabis. Det vanligaste sättet har visat sig vara att 

man köper eller får av en kompis. År 2019 hade 61 procent av pojkarna och 56 procent av flickorna fått den cannabis de 

använt av en kompis medan 21 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna hade köpte den av en kompis (Tervey-

temme.fi/espad.)  

 

Uppfattningar om risker med anknytning till alkohol och droger 

Bedömning av risker med anknytning till rökning 

Merparten av ungdomarna anser att daglig rökning förknippas med stora risker för hälsan eller andra risker, men det 

anses inte finnas just några risker alls med att röka nu och då (figur 12). År 2019 ansåg 55 procent av ungdomarna att 

sporadisk rökning knappt alls kan förknippas med några risker eller att riskerna är ringa. Denna andel har dock minskat 

tydligt under den tid undersökningen genomförts – med andra ord anser unga att de risker som kan förknippas med rök-

ning är större nu än tidigare.  

Figur 12. Andelen unga som anser att hälsoriskerna eller andra risker med anknytning till rökning är ringa 1995–2019, % 

 

 

Ungdomarna förhöll sig mycket kritiskt till daglig rökning redan i mitten av 1990-talet. Också enkäter för den vuxna be-

folkningen har visat att attityderna blev tydligt strängare i slutet av 1990-talet (Karjalainen m.fl. 2016) och att man under 

hela 2010-talet har förhållit sig negativt till rökning (Ruokolainen m.fl. 2018). Mindre än tio procent av såväl ungdomarna 

som de vuxna anser att daglig rökning inte kan förknippas med några risker eller att riskerna är små. Flickor anser i högre 

grad än pojkar att riskerna med daglig rökning är stora: 2019 bedömde åtta procent av pojkarna och fyra procent av flick-

orna att daglig rökning inte förknippas med just några risker alls. 

Bedömning av risker med anknytning till användning av alkohol 

Ungdomarna har under hela undersökningsperioden haft en mer tolerant inställning till alkohol än rökning. Attityderna 

har dock blivit strängare vad gäller intag av stora mängder alkohol varje vecka (6 portioner eller fler), det vill säga i prakti-

ken berusningsdrickande. År 2019 bedömde elva procent av pojkarna och tre procent av flickorna att regelbundet berus-

ningsdrickande knappt alls kan förknippas med några hälsorisker eller andra risker eller att riskerna är små (figur 13). 
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Också den vuxna befolkningens förhållningssätt till berusning blev strängare på 2000-talet (Härkönen & Karlsson 2018; 

Karjalainen m.fl. 2016). 

 

Figur 13. Andelen unga som anser att hälsoriskerna eller andra risker med anknytning till användning av alkohol är 
ringa 1995–2019, %

 

Ännu på 1990-talet bedömde unga att ett regelbundet intag av små mängder alkohol (1–2 portioner nästan varje dag) i 

stort sett medförde samma hälsorisker eller andra risker som att dricka sig berusad varje vecka (figur 13). Mellan de två 

senaste undersökningsomgångarna har också andelen unga som anser att riskerna med att regelbundet dricka små 

mängder alkohol är små minskat tydligt. Flickor och pojkar har avvikande åsikter då det handlar om risker med att regel-

bundet dricka små mängder alkohol: år 2019 ansåg 27 procent av pojkarna och tolv procent av flickorna att ett dagligt 

intag av små mängder alkohol knappt alls kan förknippas med några hälsorisker eller andra risker. Pojkarna ansåg också i 

större utsträckning än flickorna att riskerna med regelbundet berusningsdrickande är små. 

Bedömning av risker med anknytning till användning av droger 

Ungdomarna har sedan 1990-talet fått en liberalare inställning till cannabis, med undantag för de tillfälligt striktare attity-

derna 2007 (figur 14). År 2019 hade attityden fortsättningsvis blivit liberalare jämfört med föregående undersökningsom-

gång. År 2019 ansåg över hälften av pojkarna och nästan hälften av flickorna att experiment med cannabis knappt alls kan 

förknippas med några risker eller att riskerna är små. Dessutom har andelen ungdomar som anser att regelbunden an-

vändning av cannabis förknippas med små risker ökat stadigt. År 2019 ansåg 16 procent av pojkarna och sex procent av 

flickorna att regelbunden användning av cannabis knappat alls kan förknippas med några risker eller att riskerna är små. 
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Figur 14. Andelen unga som anser att hälsoriskerna eller andra risker med anknytning till användning av cannabis är 
ringa 1995–2019, % 

 

Inte heller när det gäller ecstasy och amfetamin ser ungdomarna lika stora risker som tidigare. År 2019 ansåg 27 procent 

av ungdomarna att riskerna med att prova på ecstasy var små eller obefintliga (sex procent 1995). Vad gäller amfetamin 

var motsvarande andel 20 procent (åtta procent 1995). Den stora majoriteten unga anser att regelbunden användning av 

alla olagliga droger förknippas med stora risker, om än elva procent av de unga ansåg att regelbunden användning av 

cannabis, tre procent att regelbunden användning av ecstasy och två procent att regelbunden användning av amfetamin 

förknippas med små risker eller inga risker alls. Flickorna bedömde i större utsträckning än pojkarna att regelbunden an-

vändning av droger förknippas med stora risker (Terveytemme.fi/espad).  

Detaljerade tabeller som gjorts upp på basis av enskilda indikatorer publiceras samtidigt som rapporten på portalen Ter-

veytemme.fi (http://www.terveytemme.fi/espad/).



 

 

 

       

 

         

   

 

 

Begrepp och definitioner 

De frågeformuleringar som fungerat som underlag för indikatorerna som använts i statistikrapporten och indikatorernas 

definitioner finns i den elektroniska resultattjänsten:  

http://www.terveytemme.fi/espad/ (på finska) 
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Kvalitetsbeskrivning  

Forskningsmaterial 

Den europeiska undersökningen bland skolelever om användningen av alkohol och droger (European School Survey Pro-

ject on Alcohol and Other Drugs, ESPAD) följer förändringar i användningen av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter och 

droger samt i spel om pengar bland europeiska skolelever i samma ålder. Utifrån undersökningen kan man jämföra hur 

vanligt det är att skolelever använder alkohol och andra droger i olika europeiska länder. Trender som iakttagits bland 

ungdomar i andra länder kan hjälpa att förutse utvecklingen i Finland och att se vilka trender som är multinationella och 

vilka som kanske är typiska enbart för Finland. 

Det första ESPAD-materialet samlades in 1995 i sammanlagt 23 länder. Därefter har jämförbart material samlats in med 

fyra års mellanrum i 30–39 länder, senast i mars–april 2019. Bland annat EU:s centrum för kontroll av narkotika 

(EMCDDA) utnyttjar resultaten i sina årliga rapporter om användningen av droger i Europa. ESPAD-materialet utnyttjas 

också för att bedöma effekterna av alkoholpolitiska beslut som fattats i Finland, till exempel att sänkningar av alko-

holskatten och förändringar i distributionssystemet. Därför undersöker man inte endast ungdomarnas användning av 

alkohol och droger utan också hur ungdomarna har fått tag på dessa.  

Målgrupp för undersökningen är ungdomar som fyller 16 år under året, och som alltså är 15–16 år vid tidpunkten för 

undersökningen och går i årskurs 9 i grundskolan i Finland. Urvalet i undersökningen 2019 bestod av elever i årskurs 9 i 

298 slumpmässigt utvalda finsk- och svenskspråkiga skolor i Fastlands Finland. I varje skola valdes slumpmässigt ut en 

klass med nior. År 2019 framhävde man andelen elever med utländsk bakgrund genom att plocka ut alla klasser med nior 

i sådana skolor i urvalet där andelen elever som hade ett annat modersmål än finska eller svenska var minst 30 procent 

(17 skolor i urvalet, varav 13 skolor deltog i undersökningen). Det slutliga materialet omfattade 264 skolor, 320 klasser 

och 4 623 elever. Skolornas svarsprocent var 90,3 procent och elevernas svarsprocent 89,5 procent (tabellbilagorna 1 och 

2). 

Statistikuppgifternas relevans  

Den statistik som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerat beskriver användningen av alkohol och droger bland 

finländska ungdomar i åldern 15–16 år samt deras uppfattningar om tillgången till droger och sätt att få tag på droger 

samt om risker som förknippas med användningen. Statistikrapporten innehåller information om hur stor andel unga som 

använt alkohol, tobaksprodukter och droger samt som spelat om pengar. Statistiken produceras genom en klassenkät 

som genomförs i de skolor som plockats ut. Informationen i statistiken är avsedd i synnerhet för beslutsfattare som arbe-

tar med frågor kring alkohol och droger, tjänsteinnehavare, yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och det 

sociala området, forskare och medier. Informationen spelar en central roll i uppföljningen av ungdomars användning av 

alkohol och droger och spel om pengar.  

Metodbeskrivning 

Informationen i statistiken grundar sig på en europeisk undersökning bland skolelever om ungdomars användning av 

alkohol och droger (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs [ESPAD]). Enkäten genomfördes fram till 

2009 av Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes. Efter fusionen av Stakes och Folkhälsoin-

stitutet överfördes genomförandet av undersökningen till Institutet för hälsa och välfärd (THL) som grundades 2009.  

Basgruppen i 2019 års undersökning bestod av finsk- och svenskspråkiga skolelever födda 2003. På motsvarande sätt 

besvarades undersökningen 2015 av ungdomar födda 1999, år 2011 av ungdomar födda 1995, år 2007 av ungdomar 

födda 1991, år 2003 av ungdomar födda 1987, år 1999 av ungdomar födda 1983 och år 1995 av ungdomar födda 1979. 

Åldersgruppen i fråga går i huvudsak i årskurs 9 och därför genomfördes enkäten endast bland elever i årskurs 9. Urvals-

förfarandet har under alla år varit stratifierat klusterurval i två steg. Grupperna har bildats enligt EU:s regionindelning 

(NUTS2) 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 och 2019. År 1995 baserade sig gruppindelningen på den länsindelning som gällde 



 

 

 

       

 

         

   

 

före den 1 september 1997 och på skolans utbildningsspråk (finska/svenska). Regionindelningen NUTS2 har ändrats två 

gånger under den tid den har använts för indelning av urvalet i ESPAD-undersökningen. Den första regionindelningen 

användes i urvalet 1999 och 2003, den andra regionindelningen 2007 och 2011 och den nyaste regionindelningen i 

materialinsamlingen 2015 och 2019. 

I den NUTS2-regionindelning som användes först fanns det, Åland uteslutet, fem regioner och i de två senare fyra region-

er. Dessa regioner delades vidare in i urbana och rurala regioner. Dessutom avskildes huvudstadsregionen (Helsingfors, 

Esbo, Vanda och Grankulla) som en egen grupp fram till urvalet 2011. I regionindelningen 2015 indelades den tidigare 

regionen Södra Finland i två delar så att det bildades ett nytt metropolområde Helsingfors–Nyland. De övriga delarna av 

Södra Finland utgjorde ett eget område. Dessutom förenades de tidigare regionerna Norra Finland och Östra Finland till 

en region som hette Norra och Östra Finland. 

År 1995 var de svenskspråkiga skolorna och 1995 och 1999 skolorna i huvudstadsregionen överrepresenterade i urvalet. 

Detta har rättats till i analyserna med hjälp av gruppspecifika vikter. I tabellrapporten för undersökningen 2007 har upp-

gifter om tidigare års grupper samlats (Metso m.fl. 2009). Uppgifter om grupperna i undersökningarna 2011 och 2015 

hittas i tabellrapporterna för åren i fråga (Raitasalo m.fl. 2012; Raitasalo m.fl. 2015).  

År 2019 framhävdes andelen elever med utländsk bakgrund. Viktkoefficienter för att beakta olika urvalssannolikheter 

skapades till en början för grupperna 1) kommun, kön och utländsk bakgrund. I nästa steg skapades viktkoefficienter för 

grupperna 2) skola, kön och utländsk bakgrund genom att dela basgruppens storlek med antalet deltagare. Därmed fick 

de skolor där över 30 procent av eleverna hade utländsk bakgrund och i vilka alla parallellklasser plockades ut en mindre 

viktkoefficient än de skolor med färre elever med utländsk bakgrund och i vilka endast en parallellklass plockades ut. Den 

preliminära viktkoefficienten var resultatet av viktkoefficienterna 1) och 2). Den slutliga viktkoefficienten kalibrerades i 

grupperna för kommun, kön och utländsk bakgrund. 

Urvalen av skolor har under de olika undersökningsåren plockats ut av en statistiker vid Jyväskylä universitet som är spe-

cialiserad på urvalsförfaranden vid skolundersökningar. Informationen i registret uppdateras med en fördröjning, så man 

har varit tvungen att göra urvalet med elevuppgifter från ett eller två år innan de går i årskurs 9. Uppgifterna i det skolre-

gister som användes i urvalet 2019 plockades ur skolornas register för hösten 2017 och som tal för att beskriva basgrupp-

en användes då elever i årskurs 8, som alltså gick i årskurs 9 våren 2019. 

Skolorna i urvalet plockades i det första skedet av urvalsförfarandet ut ur varje grupp genom ett systematiskt slumpmäss-

igt urval PPS (probability-proportional-to-size). Antalet skolor som togs med var proportionellt i förhållande till antalet 

elever i årskurs 9 i varje grupp och varje skolas sannolikhet att bli utvald till urvalet var likaså proportionell i förhållande 

till hur många elever i årskurs 9 skolan hade. För de skolor som valts till urvalet har det under de olika undersökningsåren 

också valts en ungefär lika stor reservskola i ett liknande område för den händelse att någon skola avböjer att delta i 

undersökningen. I materialinsamlingen 2019 var den första reservskolan följande skola i den fil där skolorna klassificerats 

enligt grupp och skolans storlek. Den andra reservskolan var föregående skola i listan, om det fanns en sådan. I de fall där 

”följande” eller ”föregående” skola redan hade plockats ut till det ursprungliga urvalet, fanns det ingen reservskola. Där-

med fick inte alla skolor en ersättande skola. Dessutom var en del av reservskolorna samtidigt både första reservskola för 

en skola i det egentliga urvalet och andra reservskola för en annan skola i det egentliga urvalet. 

I det andra skedet av urvalsförfarandet valdes en klass nior i varje skola (år 2019 alla parallellklasser med nior i de skolor 

där över 30 procent av eleverna hade ett annat modersmål än finska eller svenska). I materialinsamlingen användes fram 

till 2007 uppskattningar av den genomsnittliga klasstorleken och enkelt slumpmässigt urval. År 2007 antogs en klass bestå 

av 20 elever, år 2003 av 21 elever, år 1999 av 18 elever och år 1995 av 24 elever. Om en skola hade större klasser än ge-

nomsnittet kunde en parallellklass som inte fanns i skolan bli vald. I dessa fall valdes till urvalet den ”sista” parallellklas-

sen. Om en skola till exempel hade klasserna A–C men urvalsprogrammet föreslog klass D, så valdes klass C i stället. 

År 2011, 2015 och 2019 samlade man in uppgifter om antalet niondeklasser i skolan och antalet elever som går i dem av 

skolans kontaktpersoner. Specialklasser och klasser med flexibel läroplan var också med. Utifrån dessa uppgifter valdes en 

klass i varje skola slumpmässigt ut. Antalet elever i klassen påverkade sannolikheten för att klassen skulle bli vald.  



 

 

 

       

 

         

   

 

Alla elever som var på plats i de valda klasserna besvarade enkäten under en lektion. De som var frånvarande från lekt-

ionen i fråga, de som vägrade besvara enkäten och de vars föräldrar hade förbjudit eleven att svara, utgör bortfallet på 

elevnivå. I tabellbilaga 1 finns basuppgifter om urvalet under olika år. 

Under de olika undersökningsåren har 8–11 procent av eleverna i de utvalda klasserna inte deltagit i undersökningen. 

Pojkarnas andel har under 2000-talet varit aningen under 50 procent, vilket inte förklarar skillnaden mellan flickornas och 

pojkarnas svarsprocenter. Det finns många möjliga förklaringar till fenomenet. Pojkar har en större tendens än flickor att 

lämna oseriösa svar och man har försökt gallra bort dessa svar ur det slutliga materialet. År 2007, 2011, 2015 och 2019 

slopade man i enlighet med de internationella reglerna alla som inte hade uppgett sin födelsetid ur det slutliga materialet. 

Också bland dessa har det funnits fler pojkar än flickor. 

Materialets tillförlitlighet påverkas av såväl elevernas svarsprocent som av antalet skolor som avböjt att delta. I Finland 

har detta antal varit litet i jämförelse med de flesta länder som deltagit i undersökningen (Kraus m.fl. 2016). Att ersätta en 

skola med en reservskola är inte helt förenligt med principerna för slumpmässigt urval. Å andra sidan, om de skolor som 

avböjt att delta inte ersattes, skulle bortfallet vara betydligt större och det skulle vara mer sannolikt att representativite-

ten äventyras. Den vanligaste orsaken till att skolor avböjer att delta har varit att skolorna får allt fler förfrågningar om att 

delta i enkätundersökningar. Eftersom alla skolor har samma belastning oberoende av hur eleverna i skolorna använder 

droger, finns det ingen orsak att anta att det ökande antalet skolor som avböjer påverkar resultaten.  

I Finland har tidpunkten för materialinsamlingen enligt de internationella anvisningarna förlagts till månadsskiftet mars–

april mellan sportloven och påsk. År 2019 skickades det första brevet till rektorerna i december. I brevet frågades om 

skolan är villig att delta i undersökningen och efter kontaktpersonens namn (den lärare som ansvarar för informationsin-

samlingen). Om minst två skolor i kommunen deltog i undersökningen anhöll man om forskningstillstånd också av kom-

munen, utöver av skolorna. Kontaktpersonerna ombads ge uppgifter om skolornas undervisningsgrupper med elever i 

årskurs 9. Utifrån dessa uppgifter valdes de klasser som skulle delta i undersökningen slumpmässigt ut. År 2019 låg anta-

let skolor som avböjde att delta i undersökningen på ungefär samma nivå som tidigare år. Totalt 49 skolor av de 298 sko-

lorna i det ursprungliga urvalet avböjde att delta. De eventuella reservskolorna för de skolor som avböjt att delta kontak-

tades. Tack vare reservskolorna kunde de 23 skolor som avböjt ersättas. Fem skolors blanketter försvann i posten, nio 

skolor som lovat delta i undersökningen gjorde det sist och slutligen inte och två skolor hade lagts ned, så det slutliga 

materialet omfattade 264 skolor.  

I samband med materialinsamlingen ombads elevernas föräldrar ge sitt tillstånd till att deras barn deltar i undersökning-

en. Skolornas kontaktpersoner informerade elevernas föräldrar om undersökningen. I skolorna tillämpades passivt sam-

tycke, det vill säga eleverna besvarade enkäten om föräldrarna inte uttryckligen förbjöd det. I Helsingfors stads skolor 

krävdes aktivt samtycke av föräldrarna, vilket innebar att de måste besvara förfrågan om huruvida deras barn fick delta i 

undersökningen oberoende av om de tillät det eller inte. Sammanlagt 46 elever avstod från att delta i undersökningen på 

grund av att föräldrarna inte tillät dem att göra det. I praktiken var 34 av dessa elever i en grundskola i Helsingfors där ett 

icke-returnerat tillstånd tolkades som ett förbud mot att delta. De resterande tolv var enskilda elever i olika skolor vars 

föräldrar uttryckligen hade förbjudit dem från att delta. Dessutom vägrade 31 elever av egen vilja att delta i undersök-

ningen. 

Materialet för informationsinsamlingen skickades till de lärare som utsetts till kontaktpersoner i början av mars 2019. 

Lärarna i fråga ordnade informationsinsamlingen under en timme som påminde om ett provtillfälle och varje elev lade 

själv in blanketten i ett kuvert utan identifierande uppgifter. Lärarna fyllde i klassblanketten (bilaga 2), där det bland an-

nat fanns frågor om antalet närvarande och frånvarande elever. På basis av dessa uppgifter beräknades elevernas svars-

procent. På alla klassblanketter förutom den som användes 1995 har det också frågats efter den övervakande lärarens 

iakttagelser om elevernas beteende då de fyllt i blanketten. Lärarna har uppskattat att största delen av eleverna koncen-

trerat har besvarat enkäten, svarat på allvar och ansett det vara ganska lätt eller lätt att besvara den. Lärarna skickade 

hela klassens material till forskarna per post. 

Den svenskspråkiga enkätblanketten för 2019 finns bifogad (bilaga 3). Tidigare års blanketter hittas i de tabellrapporter 

som tidigare publicerats (Ahlström m.fl. 1997, 2001a, 2004; Metso m.fl. 2009; Raitasalo m.fl. 2012). Blanketten har varje 

år också översatts till svenska för de svenskspråkiga skolorna. 



 

 

 

       

 

         

   

 

Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet 

Statistiken grundar sig på de uppgifter deltagarna själva uppgett. Eftersom en del av frågorna på blanketten för informat-

ionsinsamling är känsliga (till exempel frågor om användning av droger), är det omöjligt att veta exakt hur ärligt frågorna 

har besvarats. Det är möjligt att saker har glömts bort, förfinats eller dolts eller, å andra sidan, överdrivits. Det kan antas 

att sådana felkällors betydelse är ungefär densamma från år till år. 

Från och med 2007 har material från olika länder granskats centraliserat i en internationell databank. Före detta granska-

des materialet på nationell nivå separat av varje deltagande land. Eventuella skillnader i resultaten till följd av avvikande 

granskningspraxis är sannolikt så små att de ryms inom felmarginalen. Man har inte hunnit granska materialet från 2019 

då denna statistikrapport gavs ut. Centrala korrigeringar har dock gjorts utifrån tidigare granskningsprinciper (personer 

som inte uppgett sitt kön (n=3), personer födda andra år än 2003 (n=375), personer som lämnat oseriösa svar (n=161) och 

personer som lämnat över halva blanketten tom (n=151) har tagits bort). 

I det material som samlades in 2019 hörde ungefär sex procent av eleverna inte den eftersträvade åldersgruppen, det vill 

säga de hade antingen stannat kvar på klassen eller börjat skolan senare eller tidigare än normalt. Det kan alltså uppskatt-

tas att en ungefär så här stor del av åldersgruppen inte kan nås eftersom den inte går i årskurs 9. Till exempel elever som 

fick specialundervisning på grund av en svår utvecklingsstörning och ungdomar på Åland lämnades också utanför urvalet, 

med undantag för år 1995. 

Materialets tillförlitlighet har granskats bland annat genom en jämförelse prevalensen av användning av olika ämnen 

utifrån två olika frågor. Den ena frågan gäller antalet gånger ämnet använts under personens livstid och den andra vid 

vilken ålder personen första gången har använt ämnet i fråga. Det har i viss mån förekommit motstridigheter vad gäller 

frågorna om berusning. Från och med 2007 har fenomenet att dricka sig berusad under sin livstid definierats som att 

personen till exempel har gått vacklande, talat sluddrigt, kräkts eller inte kommit ihåg händelsen följande dag. I den första 

frågan om berusning frågas dock fortsättningsvis endast om ’berusning’, och det har varit upp till respondenten att själv 

tolka vad det innebär. Detta förklarar sannolikt de motstridiga svaren vad gäller frågan om berusning. I fråga om lim, 

lösningsmedel och andra ämnen som sniffas förekommer i viss mån inkonsekvens. Kanske eleverna inte vet vad som av-

ses med dessa ämnen. I det stora hela var andelen motstridiga svar liten. 

En faktor som använts för att beskriva materialets kvalitet har också varit andelen frågor som lämnats obesvarade. Denna 

andel har varit ganska liten under alla år (1–2 procent av alla svar). Antalet frågor var störst 2003, 2011, 2015 och 2019, 

men andelen obesvarade frågor har ändå inte varit större än under de övriga undersökningsåren. Tillförlitligheten i svaren 

på frågorna om droger har mätts genom en fråga om huruvida respondenten skulle ha medgett att hen använt cannabis i 

den här enkäten. Andelen personer som säkert inte skulle ha medgett det har varit liten. Det finns dock tecken på att en 

slags misstro mot undersökningen har blivit allmännare, i synnerhet bland flickor. Under den tidsperiod undersökningen 

genomförts, från 1995 till 2019, har andelen personer som svarat att de redan svarat att de använt cannabis eller att de 

utan vidare skulle ha medgett att de använt cannabis minskat med fyra procentenheter bland pojkar och tio procenten-

heter bland flickor. Bedömningen av hur vanligt det är att använda cannabis enligt den här frågan har dock hela tiden 

varit mycket nära den beräknade andelen användare av cannabis enligt frågan om faktisk användning. 

De publicerade uppgifternas aktualitet och rättidighet 

ESPAD-undersökningen ger med fyra års mellanrum information om finländska ungdomars användning av alkohol och 

droger och om attityder till dessa samt om ungdomarnas spel om pengar. De första uppgifterna publiceras ungefär ett 

halvår efter att datainsamlingen har avslutats. 

 

Uppgifternas tillgänglighet och transparens/tydlighet 

De första uppgifterna om finländska ungdomars användning av alkohol och droger samt uppfattningar om tillgången till 

alkohol och droger och risker med anknytning till dessa publiceras i en statistikrapport på webbplatsen för statistiken. 

Detaljerade tabeller som gjorts upp på basis av enskilda indikatorer publiceras samtidigt som rapporten på portalen Ter-

veytemme.fi (terveytemme.fi/espad). En mer täckande tabellrapport som omfattar alla länder som deltagit i undersök-

ningen publiceras 2020. Materialet publiceras också i form av artiklar om olika teman. 



 

 

 

       

 

         

   

 

Statistikens jämförbarhet 

För att säkerställa att informationen ska vara tidsmässigt och internationellt jämförbar har insamlingen av information 

vad gäller uppställning och frågor sett likadan ut under hela den tidsperiod undersökningen genomförts och i alla länder 

som deltagit i undersökningen. Frågor kring prevalensen av användning av olika ämnen samt frågor kring hur lätt det är 

att skaffa ämnena och huruvida användningen förknippas med risker bottnar i en modellblankett som den internationella 

ESPAD-projektgruppen tillsammans utarbetat och som gör det möjligt att jämföra informationen på europeisk nivå 

(www.espad.org).  

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 

De mest centrala frågorna är desamma i de olika informationsinsamlingarna. Utöver dessa bestående frågor kan man 

dock utöka blanketten med frågor enligt det aktuella behovet av information. Nya droger har lagts till i takt med att de 

kommit ut på marknaden, till exempel designdroger 2015 och metamfetamin 2019.  

Specialfrågor i statistiken för 2019 

Statistiken Användning av alkohol och droger och spel om pengar bland ungdomar – ESPAD-undersökningen 2019 publi-

ceras nu för första gången som en del av THL:s officiella statistikproduktion. I enkäten för 2019 lade man till frågor om hur 

cannabis skaffas och var spel om pengar spelas samt frågor om användning av internet och digitalt spelande. Denna in-

formation ingår inte i statistikrapporten utan rapporteras senare. 

  



 

 

 

       

 

         

   

 

Tabellbilagor 

Tabellbilaga 1. ESPAD:s basinformation om urval av skolor och klasser  

 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 

Basgrupp i urvalet        

  Antal skolor - - 679 715 721 705 702 

  Uppskattat antal klasser 2 287 3 663 2 970 3 238 3 129 3 167 3 159 

Urvalet av skolor och sko-
lornas deltagande 

       

  Antal klasser i urvalet 121 177 200 301 251 275 355 

  Antal skolor i urvalet - 177 200 301 251 275 298  

Antal skolor som avböjt - - - - - 1 5 

Antal urvalsskolor i kommu-
ner som avböjt 

- - - - - 2 9 

  Antal skolor som avböjt - 1 6 7 36 38 49 

  Skolor som blivit borta av 
annan orsak 

- 0 1 5 0 0 16 * 

  Antal skolor i urvalet som 
deltagit i undersökningen 

- 176 193 289 215 237 241 

  Deltagarprocent för sko-
lorna i urvalet  

- 99,4 96,5 96,0 85,7 86,2 80,9 (82,6) ** 

Antal ersättande skolor - 1 7 10 20 21 23 

  Antal deltagande klasser 121 177 200 299 235 258 320 

  Antal deltagande skolor - 177 200 299 235 258 264 

  Skolornas deltagarprocent  - 100 100 99,3 93,6 93,8 88,6 (90,3) ** 

 
*2 skolor lades ned, 9 skolor genomförde inte enkäten och 5 skolors material försvann i posten. Eftersom det i fråga om de blanketter som posten 

tappat bort inte var fråga om att skolan hade avböjt att delta var även dessa skolor med i uträkningen av deltagarprocenten (inom parentes). 

** Det totala antalet skolor som deltog i undersökningen/antal skolor i urvalet *100. Eftersom det i fråga om de blanketter som posten tappat bort inte 

var fråga om att skolan hade avböjt att delta var även dessa skolor med i uträkningen av deltagarprocenten (inom parentes). 

 

 

  



 

 

 

       

 

         

   

 

Tabellbilaga 2. ESPAD:s basinformation om elevmaterialet  

 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 

Antal elever i basgruppen i 
urvalet 

60 639 65 756 59 488 64 261 62 585 57 004 57 456 

Elever i urvalet 2 513 3 656 3 869 5 961 4 528 4 878 5 593 

Elever som svarat 2 300 3 286 3 543 5 396 4 055 4 326 5 001 

Elever i materialet  2 161 3 109 3 321 4 988 3 744 4 049 4 623* 

Elevernas svarsprocent 91,5 89,9 91,6 90,5 89,6 88,7 89,5 

Andelen pojkar i det slutliga 
materialet, % 

50,8 49,3 48,1 46,1 48,5 48,4 49,5 

 

* Personer som inte hör till målgruppen och som upprepade gånger uppgav extrema svar har tagits bort (grupperna kan överlappa varandra).  

- 375 födda andra år än 2003 eller uppgifter om födelseår saknas 

- 3 saknar uppgifter om kön  

- 151 lämnade över hälften av frågorna obesvarade 

- 161 lämnade upprepade gånger extrema svar 

 

 

 


