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Drogvaneundersökning 2020
Genomfördes 7 september i årskurs 7-9 på 
Strömstiernaskolan i Strömstads kommun 

314 av 413 elever deltog (bortfall 24,2 %)

Besvarade enkäter per årskurs:
Årskurs 7: 97 av 134 elever (bortfall 27,6 %)

Årskurs 8: 125 av 154 elever (bortfall  18,8 %)
Årskurs 9: 92 av 125 elever (bortfall 26,4 %)



Hur mår du rent allmänt?
Årskurs 7-9
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Hur mår du rent allmänt?



Måendeindex
Enkätens fråga om mående har fem svarsalternativ (utmärkt, mycket bra, bra, 
ganska bra, dåligt) och det kan vara svårt att se trender över tid, dvs. om 
måendet blir bättre eller sämre. Vi har därför gjort en sammanställning 
(index) där vi poängsatt de olika svarsalternativen enligt följande: 

Utmärkt 4p
Mycket bra 3p
Bra 2p 
Ganska bra 1p
Dåligt -3p 

Poängen multipliceras med procenten på respektive svar och då erhålls ett 
index. På följande bild kan du se indexet, fördelat på total, flickor och pojkar. 
Vi kallar indexet ÖMMI (Öckerömetodens måendeindex).
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erhålls ett index. På följande bild kan du se indexet, fördelat på total, flickor och pojkar. 
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Deltar du i någon organiserad fritidsaktivitet?
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Har du någon att prata med om det som är viktigt?
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Hur trivs du i skolan?
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Känner sig inte trygg på skolan
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Mobbning
Andel som uppger sig ha blivit mobbade senaste året
Åk 7-9



Händer det att du skolkar?
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Vet din föräldrar vart du är fredags- och lördagskvällar?
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Åk 7-9



Riskbeteenden
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Alkoholkonsumtion
Andel elever som druckit alkohol
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Alkoholkonsumtion
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Var får du vanligtvis din alkohol ifrån?
Åk 7-9

Frågan ställdes endast till de elever 
som uppger att de druckit alkohol



Mina föräldrar tillåter INTE att jag dricker alkohol
Årskurs 7-9



Trafikfrågor
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Tobaksvanor
Åk 7-9



Har aldrig rökt
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Röker du?
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Har aldrig snusat
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Snusar du?
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Har någon gång använt e-cigarett
Åk 7-9



Har någon gång rökt vattenpipa
Åk 7-9



Restriktivitet hos föräldrar
Åk 7-9



Har du någon gång använt receptbelagda läkemedel (sömnmedel, 
lugnande läkemedel, smärtstillande m.m.) UTAN läkarordination?
Åk 7-9



Narkotika
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Samband mellan alkohol och narkotika
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Samband mellan rökning och narkotika
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Samband mellan snusning och narkotika
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Samband mellan e-cig och narkotika
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”Det är bra att det är olagligt med cannabis”
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”Det är bra att det är olagligt med cannabis”
Åk 7-9



Ungdomars tankar på hur man skulle kunna förbättra för ungdomarna i 
Strömstads kommun:
› Prata mer om detta i skolan och prata vad det ger för risker för din framtid. 

› Kanske lite mer polis som kommer till skolan ibland. 

› Fler aktiviteter med både föräldrar och ensam med andra.

› Att man ska prata mer om det med sina föräldrar, kunna kanske ta upp alkohol, droger, snus mm så dem får en uppfattning om vad som faktiskt pågår 
i ens liv. Även att kunna prata med någon lärare på skolan men att andra lärare kan uppmana mer om det så att alla vet vart man kan vända sig om 
man vill prata om det. 

› Om det är stökigt i klassrummet kan man bli lite striktare exempelvis genom att ringa dess vårdnadshavare osv. Man kan även lyfta hur viktigt det är 
att man inte får behandla någon illa oavsett vad. 

› Bättre skolmat, nya maträtter och låt dom bedöma. Jag ser att barn i skolan skippar att äta skolmaten och jag gör det också nån gång och maten som 
vi provar slänger vi oftast. Det kan blir en stor skillnad på arbetsmiljön ifall vi får bra mat. 

› Stoppa eller flytta rökning till bestämda rökplatser 

› Jag tycker att lärarna ska vara jämna mot killar som tjejer. 



Vill du veta mer?

Håkan Fransson
Drogförebyggare

hakan.fransson@ockero.se
0706-90 15 14

Christine Hummelblad
Drogförebyggare

christine.hummelblad@ockero.se
0730-49 09 74

www.utrotaungdomsfylleriet.se

Facebook: Utrota ungdomsfylleriet

Twitter: @dontdrinkyet

mailto:hakan.fransson@ockero.se
mailto:Christine.hummelblad@ockero.se

	Strömstads kommun
	Drogvaneundersökning 2020
	Hur mår du rent allmänt?�
	Hur mår du rent allmänt?�Åk 7-9
	Hur mår du rent allmänt?
	Måendeindex
	Måendeindex�Årskurs 7-9 
	Deltar du i någon organiserad fritidsaktivitet?�Åk 7-9
	Deltar du i någon organiserad fritidsaktivitet?�Åk 7-9
	Har du någon att prata med om det som är viktigt?�Åk 7-9
	Har du någon att prata med om det som är viktigt?�Åk 7-9
	Hur trivs du i skolan?�Åk 7-9
	Hur trivs du i skolan?�Åk 7-9
	Känner sig inte trygg på skolan�Åk 7-9
	Känner sig inte trygg på skolan�Åk 7-9
	Mobbning�Andel som uppger sig ha blivit mobbade senaste året�Åk 7-9�
	Händer det att du skolkar?�Åk 7-9
	Händer det att du skolkar?�Åk 7-9
	Vet din föräldrar vart du är fredags- och lördagskvällar?�Åk 7-9
	Vet din föräldrar vart du är fredags- och lördagskvällar?�Åk 7-9
	Riskbeteenden�
	Alkoholkonsumtion�Andel elever som druckit alkohol
	Alkoholkonsumtion�Åk 7-9
	Alkoholkonsumtion�Åk 7-9
	Var får du vanligtvis din alkohol ifrån?�Åk 7-9
	Mina föräldrar tillåter INTE att jag dricker alkohol�Årskurs 7-9
	Trafikfrågor�Åk 7-9
	Tobaksvanor�Åk 7-9�
	Har aldrig rökt�Åk 7-9
	Röker du?�Åk 7-9
	Har aldrig snusat�Åk 7-9
	Snusar du?�Åk 7-9
	Har någon gång använt e-cigarett�Åk 7-9
	Har någon gång rökt vattenpipa�Åk 7-9
	Restriktivitet hos föräldrar�Åk 7-9
	Har du någon gång använt receptbelagda läkemedel (sömnmedel, lugnande läkemedel, smärtstillande m.m.) UTAN läkarordination?�Åk 7-9
	Narkotika�Åk 7-9
	Narkotika�Åk 7-9
	Samband mellan alkohol och narkotika�Åk 7-9
	Samband mellan rökning och narkotika�Åk 7-9
	Samband mellan rökning och narkotika�Åk 7-9
	Samband mellan snusning och narkotika�Åk 7-9
	Samband mellan e-cig och narkotika�Åk 7-9
	”Det är bra att det är olagligt med cannabis”�Åk 7-9
	”Det är bra att det är olagligt med cannabis”�Åk 7-9
	Ungdomars tankar på hur man skulle kunna förbättra för ungdomarna i Strömstads kommun:
	Vill du veta mer?

