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Vi behöver känna förtroende,  
vi behöver höra ord som stämmer 
och inte bara de ord som låter 
bra. För barn gör ju som du gör 
och inte som du säger.
                                                          - Tjej, 14 år 

EN FOLDER TILL FÖRÄLDRAR I DANDERYDS KOMMUN

Ungdomskollen
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STOCKHOLMSENKÄTEN är namnet på den livs-
stilsstudie som Danderyds kommun tillsammans 
med 22 andra Stockholmskommuner använder 
som mätverktyg över ungdomars fritidsvanor och 
välbefinnande. Enkäten genomförs vartannat år 
av elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiet 
årskurs 2. Resultaten jämförs på länsnivå såväl som 
över tid i hemkommunen. 

Stockholmsenkäten visar bland annat på ungdo-
mars upplevda trygghet, deras psykiska hälsa, 
konsumtion av alkohol, narkotika, tobak (ANT) 
samt föräldrarollen kopplat till detta. 
 
Resultaten för Danderyds kommun har under lång 
tid visat på höga siffror gällande brukandet av al-
kohol, narkotika och tobak. Inte minst i jämförelse 
med övriga kommuner i Stockholms län. 

Inom kategorierna alkohol, tobak och narkotika 
samt psykisk ohälsa och trygghet syns märkbara 
skillnader i statistiken baserat på könstillhörig-
het. Flickor uppger i högre utsträckning en sämre 
upplevd psykisk hälsa, en lägre känsla av trygghet 
samt en något mer utbredd konsumtion av alko-
hol. Pojkar uppger generellt en bättre psykisk 
hälsa men ligger markant högre i siffror gällande 
bruk av narkotika och snus.

Citaten i texten är bland annat hämtade från 
projektet Danderyd lyssnar.



Alkohol

Ungdomar i Danderyd har sedan lång tid tillbaka konsumerat alkohol 
i större omfattning än ungdomar i övriga kommuner i Stockholms 
län. En tydlig positiv trend är att årets Stockholmsenkät ändå visar att 
fler i åk 9 i Danderyd väljer att helt avstå från alkohol. 

1
Hur får ungdomar vanligen tag i alkohol? 

25% får alkohol genom kamrater 
eller kamraters syskon

Hur många gånger har du druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? %
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Åk 9 2014 2016 2018 2020
Ingen gång 57 67 51 56

21-50 gånger 6 4 8 6

Mer än 50 gånger 5 2 5 4

Danderyd år 2 2014 2016 2018 2020
Ingen gång 22 24 26 23

21-50 gånger 19 18 18 28

Mer än 50 gånger 21 22 22 24

Procent Procent

uppger att annan 
vuxen köper ut

uppger att de stjäl alkohol 
från sina föräldrar11% 9%

11% köper 
smuggelsprit
 

VISSTE DU?
I Danderyd är det dubbelt så många ungdo-
mar i åk 9 som druckit sig berusade mer än 
50 gånger, jämfört med länet totalt. 

Tänk på att det finns 
en koppling mellan 
alkoholkonsumtion och 
cannabisbruk. En berusad 
ungdom är mer benägen 
att testa cannabis.  

UNGDOMS-
KOORDINATORERNAS
REFLEKTIONER:

Du har nästan inget 
val om du inte vill 
förlora status  
                                    - Tjej, 16 år    

Det har skett en snabb uppgång 
mellan åren 2014 – 2020 när det gäller 
inköp av alkohol och narkotika via 
internet. Detta sker bland annat via 
Snapchat och Instagram. 
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Föräldrarnas inställning

Får du dricka alkohol för dina föräldrar? %
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Gymnasiet år 2 Länet totalt år 2

Åk 9 2014 2016 2018 2020
Ja 10 8 10 13
Nej 71 78 70 72
Vet inte 19 15 21 15

Danderyd år 2 2014 2016 2018 2020
Ja 53 46 48 42
Nej 26 35 34 29
Vet inte 22 20 17 19

Vi har aldrig  
träffat på en vuxen 
som har tackat nej 
till ett glas vin.

- Tjej, 14 år

VISSTE DU?
I Danderyd är det 13% av de till-
frågade i åk 9 som uppger att de får 
dricka alkohol för sina föräldrar, i länet 
totalt är det endast 7%.

Du som förälder kommer 
alltid vara den viktigaste 
personen i ditt barns liv. 

UNGDOMS-
KOORDINATORERNAS
REFLEKTIONER:
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Narkotika
I åk 9 ser vi ingen ökning av narkotikabruket utan det ligger på samma 
nivå som länssnittet. Däremot ökar bruket tydligt i gymnasiet åk 2, där 
Danderyd också visar på högre siffror än länssnittet (34 % i Danderyd 
mot 26% i länet). 

2

Har du någon gång använt narkotika? %
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Gymnasiet år 2 Länet totalt år 2

Åk 9 2014 2016 2018 2020
Ja 13 4 18 12
Nej 87 96 82 88

Danderyd år 2 2014 2016 2018 2020
Ja 28 35 26 34

Nej 72 65 74 66

1 av 2 pojkar  
i åk 2 på gymnasiet uppger att 
de någon gång använt narkotika. 

1 av 5 flickor  
i åk 2 på gymnasiet uppger att 
de någon gång använt narkotika. 

Procent Procent

VISSTE DU?
Användandet av cannabis har minskat något i 
Danderyd, samtidigt som kokain, amfetamin 
och ecstasy – så kallade festdroger – har ökat. 
Ökningen är särskilt markant bland tjejer.

Ungdomar idag har generellt en 
mer liberal inställning till vissa 
typer av narkotika än man haft 
tidigare.  Det finns ett starkt 
grupptryck kopplat till detta.

UNGDOMS-
KOORDINATORERNAS
REFLEKTIONER:

Om man 
inte tar 
droger så 
är man en 
pussy

- Kille, 17 år
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Tobak

Tobaksanvändningen i årskurs 9 har minskat 
påtagligt under 2000-talet.  

Tobaksrökningen har också till viss del ersatts 
av e-cigaretter och snus. 
Användandet av snus har minskat något 
bland pojkar samtidigt som det stigit kraf-
tig hos flickor men det är från en låg nivå.  

3
Möjlighet att prova narkotika

Stockholmsenkäten  
bekräftar att en bety-
dande andel ungdo-
mar som inte använt 
narkotika i Danderyd, 
ändå har haft möjlig-
heten att prova.

I årskurs 2 på gymnasiet i Danderyd har

52% 
haft möjlighet att prova 
narkotika, 

motsvarande siffra i länet är 40% 

Har du som inte använt narkotika haft möjlighet att prova? %
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Gymnasiet år 2 Länet totalt år 2

Åk 9 2014 2016 2018 2020
Ja 27 19 32 38

Nej 68 73 60 57
Vet inte 6 8 9 5

Danderyd år 2 2014 2016 2018 2020
Ja 41 45 56 52

Nej 50 48 36 39
Vet inte 9 7 8 9

Procent Procent

VISSTE DU?
Att av trettio länder i Euro-
pa, ligger svenska 16 åring-
ar på plats 27 när det gäller 
cigarettrökning. Endast 
ungdomar i Norge, Island 
och Malta röker mindre.
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Psykisk ohälsa4

Jämfört med tidigare år (2014–2018), har den psykiska ohälsan ökat 
bland både pojkar och flickor i Danderyd. 

Andelen flickor som uppger olika tecken på psykisk ohälsa är dock 
markant högre än andelen pojkar i såväl årskurs 9 som årskurs 2 
på gymnasiet. 

Många ungdomar uppger 
idag att de är utsatta för 
ett starkt socialt tryck 
kopplat till prestation, utse-
ende och materiell status. 
Sociala medier bidrar till 
det ökade trycket.  

UNGDOMS-
KOORDINATORERNAS
REFLEKTIONER:

VISSTE DU?
Psykosomatiska symtom är vanligare bland ungdomar som 
uppger att de har svårt för att prata med sina föräldrar om 
personliga bekymmer.

Sömnlösa nätter, mitt  
huvud håller på att  
explodera. Tankarna  
snurrar, det spelar ingen 
roll vad jag gör, jag räcker 
ändå inte till. Jag är ändå 
inte bra nog.
                                                 - Tjej, 15 år

12

av flickorna att de ganska eller 
väldigt ofta känner sig ledsna  
och deppiga utan att veta varför. 

I årskurs 9 
svarar

18% 
Motsvarande andel hos 
pojkar i samma årskurs är



Framtidsutsikter5

Ungdomar i Danderyd anser att de har mycket goda framtidsutsikter.  

Detta visar sig framförallt i 
årskurs 2 på gymnasiet där 38 %  
av ungdomarna anser att det har mycket  
bättre framtidsutsikter än andra ungdomar.
Detta skiljer sig markant jämfört 
Stockholms län totalt, där det är 17 %.

Vi ser detta som mycket 
positivt och att det är 
en god grund att bygga 
vidare på. 

UNGDOMS-
KOORDINATORERNAS
REFLEKTIONER:

Avslutning6

Föräldrarnas attityd och förhållningssätt är en viktig del i ett 
förebyggande arbete när det gäller ungdomars alkoholvanor. 

All forskning visar på betydelsen av föräldrarnas konsekventa 
ställningstagande mot minderårigas bruk av alkohol. 

Det finns även ett starkt samband mellan bruket 
av alkohol och narkotika.  

Vuxna  
ska vara  
vuxna
- Kille, 14 år

TIPS OCH RÅD TILL 
FÖRÄLDRAR FRÅN OSS:

• Var tillgänglig för  
din ungdom.

• Våga vara obekväm.  
Obekväm men inte 
oschysst.

• Var konsekvent och håll 
fast vid dina principer, då 
blir du lättare att förstå. 

• Prata med föräldrar till  
ditt barns kompisar.

• För att få förtroende,  
måste du ge förtroende.  
Välj rätt tillfälle för det.  



Kontakt7

HÄR KAN DU LÄSA MER:
• Drugsmart – www.drugsmart.com
• Cannabishjälpen – www.cannabishjalpen.se
• IQ Tonårsparlören – www.iq.se/tonarsparloren
• Mind – www.mind.se/hitta-hjalp/foraldralinjen

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR ÄR DU VÄLKOMMEN 
ATT HÖRA AV DIG TILL OSS UNGDOMSKOORDINATORER:
ungtfokus@danderyd.se
Fredrik Bergström 073 807 03 46
Selina Eriksson 070 087 02 79
Linnéa Andersson 070 087 02 99
Burrel Gubetini 070 087 02 73
Jonas Jonsson Ungdomschef 08 568 910 86

Vi finns även på sociala medier
Facebook  – Ungt fokus ungdomskoordinatorer 

Hemsida – danderyd.se/foraldrarlyssnar, danderyd.se/foraldranatverk

Vill du medverka och bidra till förändring i ett kommande föräldranätverk 
är du välkommen att höra av dig till oss ungdomskoordinatorer. 


