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Ung i Värmland
Ung i Värmland är en unik undersökning. Den har genomförts åtta gånger sedan 1988 och omfattar 

niondeklassare i alla Värmlands skolor.  Syftet är att öka kunskapen om värmländska skolungdomars 

sociala och hälsomässiga situation – och att stödja lokalt hälsoarbete i skolorna och i kommunerna. 

Datainsamlingar har genomförts 1988, 1991, 1995, 1998, 2002, 2005, 2008 och 2011. Totalt har mer än 23000 

niondeklassare deltagit. Deltagande är högt alla år, som lägst 83 procent.

Datainsamlingen sker med ett frågeformulär som delas ut i klassrummet och besvaras anonymt. Frågorna 

handlar om skolmiljö, mobbning, hälsa, rökning, alkohol, narkotika och mycket annat.

Den långa tidsserien gör det möjligt att se hur psykisk hälsa och drogvanor

•	 förändrats över tid,

•	 skiljer	sig	mellan	pojkar	och	flickor,	och	mellan	elever	som	sökt	till	högskoleförberedande	respektive	

yrkesförberedande gymnasieprogram,

•	 varierar mellan kommunerna i Värmland,

•	 skiljer sig mellan Värmland och Sverige som helhet.

Data från Ung i Värmland är en viktig bas för ett stort forskningsprogram om effekter av 

förändrade livsvillkor på barns och ungdomars psykiska hälsa. Programmet stöds av det 

statliga forskningsrådet FORTE och sker i samverkan med Göteborgs universitet.

Resultat från Ung i Värmland publiceras i forskningsrapporter, i vetenskapliga tidskrifter 

och på webbplatsen kau.se/cfbuph

Kontakt: Projektledare, professor Curt Hagquist, 054-700 25 36, curt.hagquist@kau.se
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Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland 

niondeklassare

I föreliggande rapport redovisas data om alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland 

niondeklassare i Värmland. Redovisningen baseras på material insamlat i forsknings-

projektet Ung i Värmland åren 1988, 1991, 1995, 1998, 2002, 2005, 2008 och 2011. 

Resultaten från 2011 års undersökning visar att alkoholkonsumtionen bland ung-

domar 2011 var den lägsta sedan Ung i Värmland undersökningen startade 1988. 

Andelen icke-konsumeter var högre än 1988 och andelen regelbundna alkohol- 

konsumenter var lägre än 1988. Efter en kraftig ökning av alkoholkonsumtionen från 

1988 till 1998 har konsumtionen minskat vid varje undersökningsår. Särskilt stor 

har minskningen varit för pojkar. Detta har inneburit att andelen icke-konsumenter 

2011 var högre bland pojkar än bland flickor och att andelen regelbundna alkohol-

konsumenter var högre bland flickor än bland pojkar. Vid den första Ung i Värmland 

undersökningen 1988 var förhållandet mellan pojkar och flickor det omvända. 

Även resultaten för användning av narkotika och tobak visar en nedåtgående trend. 

Andelen dagligrökare och snusare var 2011 den lägsta som noterats sedan starten 

av Ung i Värmland 1988. Likaså var år 2011 andelen som använt narkotika den 

lägsta sedan 1998 då frågan om narkotika för första gången ingick i Ung i Värmland  

undersökningen.

Författare:

Curt Hagquist är professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för Centrum för 

forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet. Han är 

projektledare för Ung i Värmland sedan starten 1988. 
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AnDelen pojKAr och flicKor meD högre grAD AV 
pSyKoSomAtiSKA beSVär. Ung i VärmlAnD årSKUrS 9, 
1988-2011

DrUcKit StArKöl, Vin eller Sprit  
minSt en gång i månADen

intenSiVKonSUmtion AV AlKohol minSt en 
gång i månADen,  förDelAt efter Kön och 
StUDieinriKtning

intenSiVKonSUmtion AV AlKohol
Intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden, fördelat på 
kön och Värmland respektive riket. Källor: Ung i Värmland & CAN

AnDelen pojKAr och flicKor meD högre grAD 
AV pSyKoSomAtiSKA beSVär förDelAt på StUDie-
inriKtning. Ung i VärmlAnD årSKUrS 9, 1995-2011
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