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Summering ungdomars droganvändning
Redovisning av enkätsvaren från Ung livsstil 

2012 - 2015 - 2018

Sedan år 2000 är Helsingborgs stad med i forskningsprojektet "Ung livsstil", tillsammans 
med ett tiotal andra kommuner. Syftet med projektet är att ge kommunens politiker och 
tjänstemän ökad kunskap om ungas livssituation och önskemål.

Vart tredje år får Helsingborgs grundskolor för årskurserna 4-6 och 7-9 samt gymnasiet 
delta i en forskningsstudie. Studien genomförs i samarbete med forskarna Ulf Blomdahl 
och Stig Elofsson samt institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. 

Undersökningen är indelad i sex olika ämnesområden (fritid och föreningsliv, trygghet och 
säkerhet, idrott och hälsa, kultur, skola och övriga frågor). Varje ämnesområde omfattar 
svar från årskurs 4-6, årskurs 7-9 och gymnasiet. Hela 2018 rapporten.

Här redovisas resultatet från 2012, 2015 och 2018 som berör ANDT (alkohol, narkotika, 
doping och tobak), årskurs 4-6 redovisas inte. 

2012 - 13-15 år svarade 732 stycken och 821 stycken 16-18 åringar.
2015 - 13-15 år svarade 952 stycken vilket var svarsfrekvens på 91 %
          - 16-18 år svarade 798 stycken vilket var svarsfrekvens på 75 %
2018 - 13-15 år svarade 1450 stycken vilket var svarsfrekvens på 89 %.

- 16-18 år svarade 879 stycken vilket var svarsfrekvens på 76 %.

De elever i årskurs 7-9 och gymnasieelever i årskurs 1 - 3 som svarade att de intog 
alkohol, drack oftast sprit/starkcider. Detta var samma för årskurserna och för killar och 
tjejer.

41 procent av årskurs 7-9 eleverna svarade att deras föräldrar visste om att de drack 
alkohol. Av gymnasieeleverna var det 80 procent. Det var ingen skillnad på om det var 
kille eller tjej. 

Vanligast narkotikadrogen för de tillfrågade var hasch/marijuana. 
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Årskurs 7-9 svar i % år 2012, 2015 och 2018
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HELSINGBORG 

Årskurs 1-3 gymnasiet svar i % år 2012, 2015 och 2018
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