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Dnr 2012/308‐75

Information om drogvaneundersökningen år 2011
Bilagor: Presentationsbilder Luleå kommuns alkohol och
drogvaneundersökning 2011

Ärendebeskrivning
Maria Öhman, socialsekreterare, barn och ungdomssektionen, informerar om
drogvaneundersökningen 2011. Undersökningen ingår som ett led i det
drogpolitiska programmet för Luleå kommun och görs vart annat år i årskurs
9 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet.
Undersökningen tar upp i vilken grad ungdomarna i respektive
undersökningsgrupper
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

deltar i föreningsliv
föräldrarnas vetskap om var ungdomarna befinner sig på helgkvällar
vem den unge pratar med om sina bekymmer
förekomst av rökning och snusning, dagligen eller ibland
debut ålder till rökning och snusning
andelen som någon gång rökt vattenpipa
andelen som druckit alkohol, sällan, ofta och mängd
vanligaste anskaffningssättet för alkohol
vad eleverna vanligen dricker
andelen som sniffat någon gång
andelen som använt droger s.k. nätdroger, haft möjlighet att pröva
narkotika och som använt narkotika
• andelen som inte röker, inte druckit alkohol och aldrig använt narkotika
• andelen som har klottrat och som målat graffiti
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Reflektioner från undersökningen
Informationen ger vid handen att andelen helnyktra ungdomar ökat sedan
mätningen år 2007, men också att de som dricker mest, sett över tid, dricker
ännu mer än tidigare. Anskaffningsätt av alkohol via sina föräldrar är
fortfarande en stor riskfaktor som kan innebära att ungdomar börjar dricka för
att det finns ”ett lov” från föräldrar. Även äldre syskon uppmärksammas som
presumtiva langare till ungdomarna. Vanligaste debutåldern för alkohol
ligger vid 14 år.
Vattenpipa har varit en trend särskilt på gymnasiet och som behöver lyftas
fram i informationen till lärare och föräldrar, som en mycket farlig drog, då
man får i sig stora mängder med rök genom att vattnet kyler ner röken.
Däremot så har sniffandet minskat och blivit ersatt av vattenpipa.
Det kan skönjas en minskad användning av narkotika bland ungdomar i
årskurs nio. Dock uppmärksammas en farlig trend i den liberala inställningen
till att amfetamin inte är farligt. Områden som utmärker sig i undersökningen
i årskurs 9 är Tuna, Björkskatan, Örnäset och Råneå. Bland ungdomar i
årskurs 9 så pratar pojkar i större grad med sina föräldrar om sina bekymmer
medan flickorna gör det med sina kompisar.
Rapporten visar ändock att det finns en stor andel ungdomar som inte röker,
inte druckit alkohol och aldrig använt narkotika, och det är särskilt
utmärkande i årskurs nio.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
‐

lägga information om drogvaneundersökningen år 2011 till
handlingarna.
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