
Västra Götalands 
skolundersökning 2022

Eleverna har fått svara på den nationella drogvaneundersökningen CAN . 
Undersökningen har distribuerats av Centralförbundet alkohol och 

narkotikaforskning (CAN) och sammanställts av regionen själv.  



Bakgrund

• Totalundersökning årskurs 9 och år 2 gymnasium  

• Genomförandet  mellan sportlov och påsklov

• Klassbortfall: 12% 

• Elevbortfall:   20 % 

• Totalt underlag 2022: 16 445 (inkl. GBG 23658) elever

• Rapporten i sin helhet:  www.vgregion.se/can 



Skolan

Skolan

• Regional skillnad mellan kommunerna på 85%-65%

Däremot uppger….

• 7% bland flickorna och 4% bland pojkarna  att de trivs 
ganska/mycket dåligt i skolan



Andelen elever som är  
missnöjd/mycket missnöjda 
med sin hälsa över tid

• Pojkar är betydligt nöjdare med sin hälsa och 
med sig själv jämfört med flickorna. 

• 79% av pojkarna uppger att de är
nöjda/mycket nöjda med sin hälsa, medan
motsvarande siffra bland flickorna är 61%



Psykosomatiska besvär 
den senaste månaden.

• Spannet mellan kommunerna är relativt stort ang frågan om 
nedstämdhet. Herrljunga ligger högst med 39% och lägst 
ligger Dals –Ed med 22%. 



Andelen elever som är  
missnöjd/mycket 
missnöjda med sig själv 
över tid

• 75% av pojkarna uppger av de är nöjda/ mycket nöjda med sig själv, 
flickornas siffra är 51%. 

• Spannet är relativt stort mellan kommunerna, från 9% till 21%  som 
uppger att de känner sig missnöjda eller mycket missnöjda med sig själva. 



Deltar regelbundet 
i ledarledd 
fritidsaktivitet

• Spannet bland kommunerna ligger på 24%-52% (Bengsfors –
Lerum)



Skärmtid/Spel



Föräldrarnas 
kunskap om var 
ungdomarna 
gör? 



Hur ser eleverna på sitt 
förhållande till sin familj?  

• 61% av eleverna uppger att de är mycket 
nöjda med förhållandet och 24% är nöjda. 
Pojkar uppger detta i högre grad än flickorna. 

• Det är sammanlagt 4% av regionens elever 
som uppger att de är missnöjda(3,11%) och 
mycket missnöjda(0,95%) med förhållandet 
till sin familj. 

• Det finns nästan ingen skillnad mellan 9:an 
och år 2 på gymnasiet. 

• Spannet mellan kommunerna när det gäller 
missnöjdheten ligger mellan 1% upp till 10% 
bland kommunerna. 



Våld i hemmet

• Procentsiffran anger de 
elever som svarat att de 
upplevt hot och våld i 
hemmet , en gång eller flera
gånger. 

• Spannet bland kommunerna
ligger mellan 3% och upp till 
18%.



Andelen som använt 
lustgas

• Skillnaden mellan kommunerna är
relativt stor. 

• Allt från 16(14)%-2%

• Kommunen med högst andel
lustgasanvändare är Göteborg. 
Fördelningen i Göteborg ligger på 
25% bland åk2 och 7% bland årskurs
9 eleverna. 



Andel snusare

• Den största förändringen
finns bland flickor. 

• Vitt snus-tobaksfritt, dock ej
nikotinfritt



Andel e-cigaretts 
användare de senaste 
30 dagarna (vape)

• Stor spridning i regionen, 
33%-14%

• Regionalt: Trefördubbling
sedan 2019 7%-21%



Andelen elever med narkotikaerfarenhet



Tack för mig! 

www.vgregion.se/can

https://mediebank.vgregion.se/fotoweb/archives/5043-
Mallar/Mallar/Nyhetsbrev/VGR_top_pic_mall.psd.info#c=%2Ff
otoweb%2Farchives%2F5043-Mallar%2F

https://mediebank.vgregion.se/fotoweb/archives/5043-
Mallar/Mallar/Nyhetsbrev/VGR_top_pic_mall.psd.info#c=%2Ff
otoweb%2Farchives%2F5043-Mallar%2F


