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Stockholmsenkäten 2014  

 

 

Kommunövergripande resultat  
 
Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som 
besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs 
stad.  Syftet med undersökningen är att över tid följa utvecklingen av ungdomars 
normbrytande beteende samt ge underlag för verksamhetsutveckling. Nedan följer 
ett urval av 2014 års kommunövergripande resultat beträffande ungdomars tobak-, 
alkohol- och narkotikavanor samt kriminalitet och utsatthet för brott. Under 
förutsättning att beslut tas i Fokus barn och ungas styrgrupp kommer data 
vidarebearbetas i olika arbetsgrupper och en övergripande rapport beräknas vara 
färdigställd i början på 2015. Den ska innehålla ytterligare resultat av enkätens olika 
frågeområden samt jämförelser mellan kommuner i Stockholms län. Presentationer 
av resultat kommer att tillgängliggöras på www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/sa-
arbetar-vi-med.../fokus-barn-och-unga/drogforebyggande-arbete 
 
 

Minskat tobaksanvändning bland stadens niondeklassare 
 
Sedan 2008 har tobaksanvändningen (cigaretter eller snus) bland stadens 
niondeklassare minskat. Redan mellan 2002 och 2004 sjönk tobaksanvändningen 
bland flickor, men ökade sedan fram till 2008. Därefter har trenden varit sjunkande. 
Bland pojkarna i årskurs 9 sjönk tobaksanvändningen fram till 2006, därefter skedde 
en ökning fram till 2010. Sedan dess har trenden varit att andelen pojkar som 
använder tobak minskar. År 2014 uppger 93 procent av flickorna och 94 procent av 
pojkarna i nian att de inte använder tobak.  
 
Tobaksanvändningen bland eleverna i år 2 på gymnasiet har pendlat upp och ner 
bland både pojkar och flickor sedan 2002. Andelen som inte använder tobak bland 
pojkarna har ökat sedan 2010 - från 54 procent till 69 procent år 2014, medan 
andelen flickor som inte använder tobak har minskat från 66 procent år 2010 till 54 
procent år 2014.  
 

http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/sa-arbetar-vi-med.../fokus-barn-och-unga/drogforebyggande-arbete
http://www.sundbyberg.se/om-sundbyberg/sa-arbetar-vi-med.../fokus-barn-och-unga/drogforebyggande-arbete
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År 2014 uppger fyra procent av pojkarna och sju procent av flickorna i nian att de 
röker dagligen eller ibland. I gymnasiets åk 2 röker 23 procent av pojkarna och 45 
procent av flickorna. Flickor röker följaktligen i högre utsträckning än pojkar och 
gymnasieungdomar röker mer än niorna. Sedan mätningarna startade 2002 har det 
generellt varit en nedåtgående trend gällande rökning i Sundbyberg, vilket följer 
samma utveckling som resultaten andra kommuner visar. Sundbybergs 
gymnasieflickors siffror när det gäller rökning är dock betydligt högre än 
Stockholms stads.   
 
Andelen snusande pojkar i nian har minskat succesivt sedan 2002 (då 32 procent av 
pojkarna i nian uppgav att de snusade) fram till i år. År 2014 är det fyra procent av 
pojkarna som uppger att de snusar dagligen eller ibland. Andelen flickor som 
uppger att de snusar har varit mycket låg sedan 2002 och fortsätter så vara – 2014 är 
det ingen flicka som uppger att hon snusar. Även på gymnasiet ser vi en sjunkande 
trend gällande snusning - femton procent av pojkarna och två procent av flickorna 
uppger att de snusar dagligen eller ibland. 
 
Sammantaget kan man säga att tobaksbruket bland niorna och pojkarna i år 2 på 
gymnasiet sjunker, medan gymnasieflickornas tobaksanvändande ökar. Det är 
rökningen som lockar många gymnasieflickor, medan snusanvändningen är låg i alla 
grupper.  
 
 

Allt färre dricker alkohol i åk 9 
 
Andelen niondeklassare i Sundbyberg stad som uppger att de inte dricker alkohol 
har bland pojkar mer än fördubblats sedan år 2002. År 2014 uppger 73 procent av 
pojkarna i årskurs 9 att de inte dricker alkohol jämfört med 27 procent 2002. Även 
bland flickor är ökningen tydlig från 36 procent 2002 som inte dricker alkohol till 66 
procent i år.  
 
Denna positiva utveckling syns även i andra alkoholrelaterade nyckeltal. Ett 
exempel är att andelen storkonsumenter1, det vill säga elever som dricker mycket 
alkohol vid ett och samma tillfälle, mer än halverats under mätperioden. År 2002 
uppgav 37 procent av pojkarna och 32 procent av flickorna i grundskolans år 9 att 
de var storkonsumenter. År 2014 är motsvarande siffror fem respektive nio procent.  
 
Trenderna är likartade mellan åldersgrupperna, men med förväntad lägre andel 
storkonsumenter i grundskolans år 9 jämfört med gymnasiets år 2. Även andelen 
gymnasieelever som inte dricker alkohol har ökat, men utvecklingen är inte lika 

                                                 
1
 Storkonsument – konsumerar minst en gång i månaden alkohol motsvarande 18 cl sprit eller 

en helflaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/läsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar 
folköl. 
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positiv som i grundskolan. År 2002 uppgav åtta procent av pojkarna och fjorton 
procent av flickorna i gymnasiets år 2 att de inte dricker alkohol; motsvarande siffror 
2014 är 29 procent respektive 20 procent. Sammantaget är det alltså fler gymnasister 
som dricker alkohol jämfört med niondeklassare, samtidigt som fler flickor än 
pojkar uppger att de använder alkohol. Värt att notera är att bland de svarande i 
gymnasiet har cirka var tredje elev fyllt 18 år och kan dricka alkohol på barer och 
restauranger. 
 
Ytterligare ett mått som används för att beskriva utvecklingen av 
alkoholkonsumtion är totalkonsumtion – den totala mängden 100 procentig ren 
alkohol (i cl) som konsumerats under det senaste året. Totalkonsumtionen i årets 
mätning är den lägsta som uppmäts i såväl grundskolan som i gymnasiet i 
Sundbyberg.  
 
Den nedåtgående trenden gällande ungdomars alkoholvanor återfinns såväl i 
nationella som regionala undersökningar. Jämfört med Stockholms stad är andelen 
elever som inte dricker alkohol något högre i Sundbyberg bland niorna, hos vilka 
även storkonsumtionen av alkohol är något lägre. Resultaten från gymnasiet visar 
dock det omvända – där är alkoholkonsumtionen högre i Sundbybergs stad jämfört 
med Stockholms stad.  
 
Även Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen (CAN) redovisar 
rekordlåga siffror på alkoholkonsumtion vid den senaste skolundersökningen som 
även den är från 2014. CAN genomför dessutom den så kallade Monitormätningen, 
som trots den positiva utvecklingen bland elever i nian, visar att vuxnas 
alkoholkonsumtion ökar för första gången på tio år.  
 
 

Oförändrad narkotikaanvändning i årskurs 9 
 
Mellan 2010 och 2012 minskade andelen pojkar i nian som använder narkotika, men 
till 2014 har den andelen ökat något. Den andel flickor i nian som använder 
narkotika har legat ganska konstant sedan 2002, med relativt små variationer mellan 
åren. År 2014 är det nio procent av pojkarna och åtta procent av flickorna i åk 9 
som uppger att de använder narkotika.  
 
Sedan 2006 har den andel som använt narkotika i gymnasiet stadigt ökat bland 
pojkarna, medan andelen gymnasieflickor som använt narkotika legat på samma 
nivå sedan 2004.  År 2014 är det 33 procent av pojkarna och 24 procent av flickorna 
i gymnasiets år 2 som uppger att de har använt narkotika. I år svarar en större andel 
gymnasiepojkar att de någon gång använt narkotika jämfört med tidigare 
mättillfällen.   
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Vid en jämförelse med Stockholms stads siffror för narkotikaanvändning ser vi att 
Sundbybergs nior använder narkotika i något lägre utsträckning än Stockholms nior, 
medan gymnasieeleverna använder mer narkotika. 
 
I undersökningen får eleverna svara på huruvida de använt narkotika minst en gång 
den senaste 4-veckors perioden. Denna fråga infördes 2006 och andelen som svarat 
ja har sedan dess pendlat mellan sex procent och noll procent. I 2014 års 
undersökning svarar fyra procent av pojkarna och två procent av flickorna i årskurs 
9 att de använt narkotika minst en gång de senaste fyra veckorna. Motsvarande 
siffror för gymnasieeleverna är tretton procent av pojkarna och fyra procent av 
flickorna. Mycket tyder på att gymnasiepojkarna andvänder något mer narkotika än 
tidigare.  
 
 

Kriminalitet bland unga stabil med tendens till minskning 
 
I Stockholmsenkäten tenderar flera av de efterfrågade brottstyperna att ligga på en 
stabil eller något minskad nivå. Eftersom respektive grupp2 omfattar relativt få 
individer kan andelar ”hoppa” mellan åren. Det är därför mer relevant att titta på 
långsiktiga trender istället för att jämföra siffror mellan åren. 
 
Som tidigare nämnts är, bland de lite lindrigare brotten klotter/gjort graffitti samt 
snatteri, utvecklingen stabil eller något minskande. Bland pojkarna i årskurs 9 har 
andel som klottrat/gjort graffitti eller snattat minskat, sett till hela mätperioden och 
framförallt från år 2008. År 2008 var det 27 procent av pojkarna som uppgett att de 
klottrat/gjort olaglig graffitti, i år är motsvarande siffra sju procent. Liknande 
tendens finns bland flickor i nian beträffande stöld och snatterier där 37 procent 
uppgav att de snattat eller stulit år 2008 jämfört med 18 procent idag. 
 
Även gällande elever i gymnasiets år 2, beträffande de mer lindriga 
brottskategorierna, är utvecklingen stabil sett över hela mätperioden. Det gäller 
såväl bland pojkar som bland flickor. Under de två senaste mätperioderna (2012 och 
2014) kan dock en svag ökning skönjas när det gäller snatteri/stöld bland 
gymnasiepojkar. 
 
Beträffande de lite mer allvarliga brotten, som exempelvis allvarligt egendomsbrott, 
är utvecklingen också stabil under de år som undersökningen genomförts. I år ses 
emellertid en svag ökning bland båda könen i grundskolans år 9 samt bland pojkar i 
gymnasiets år 2.  
 

                                                 
2
 Pojkar/flickor/årskurs 9 och gymnasiets år 2 
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Andelen elever som tilltvingat sig pengar, mobiltelefon eller något annat värdefullt 
är relativt oförändrad över tid. Det gäller för båda könen och i båda 
åldersgrupperna. 
 
Även andelen elever som självrapporterat att de blivit utsatta för misshandel skiljer 
sig inte nämnvärt åt mellan undersökningsåren. År 2014 uppgav tre procent av 
pojkarna och åtta procent av flickorna att de utsatts för misshandel, motsvarande 
siffror för gymnasiet år 2 är fem procent av pojkarna och fyra procent av flickorna.  
 
Det mått som avviker från den allmänna trenden med stabil eller minskad 
kriminalitet är den andel pojkar i gymnasiet år 2 som uppger att de burit vapen. Där 
ses en svag ökning mellan åren 2002-2014, trots att andelen sjunkit från 23 till 14 
procent mellan 2012 och 2014. 
 
Andelen som uppger att den använt hot/våld eller slagit någon har minskat något 
under aktuell mätperiod, 2006-2014. Förändringarna, som dock är små, gäller båda 
könen och i båda åldersgrupperna.  
 
Sammanfattningsvis ligger ungdomskriminaliteten och andel utsatta för brott på en 
stabil eller i vissa fall något minskande nivå under mätperioden. Vid tolkning av 
resultat, i synnerhet självrapporterad allvarlig kriminalitet, är det viktigt att ha i 
åtanke att de elever som är frånvarande vid datainsamlingen troligtvis är mer 
brottsbelastade än de elever som närvarar. 
 
 

Om Stockholmsenkäten 
 
På uppdrag av Individ- och omsorgsförvaltningen i Sundbybergs stad utfördes den 
praktiska datainsamlingen av Markör Marknad och Kommunikation AB. 
Undersökningen genomfördes under våren 2014, efter sportlovet. Eleverna 
besvarade enkäten anonymt i sina klassrum under lektionstid och överlämnade 
sedan enkäten i ett förslutet kuvert till sin lärare. Datainsamlingen genomfördes vid 
ett tillfälle och de elever som av olika skäl inte närvarade hade inte möjlighet att fylla 
i enkäten vid ett senare tillfälle. Svarfrekvensen i Sundbyberg var 73 procent. 
Deltagande skolor (svarsfrekvens i procent inom parentes) i årets mätning var 
Grönkullaskolan (58), IT-gymnasiet i Sundbyberg (60), Kulturama i Sundbyberg 
(83), Sankt Martins gymnasium (65) samt Ängsskolan (87). Stockholmsenkäten 
genomfördes under våren 2014 även i Stockholms stad och i ett flertal andra av 
Stockholms läns kommuner. 
 
Vid frågor – kontakta:  
 
carina.cannertoft@sundbyberg.se tfn: 08-706 82 24 
karolina.hellberg@sundbyberg.se tfn: 08-706 65 61 

mailto:carina.cannertoft@sundbyberg.se
mailto:karolina.hellberg@sundbyberg.se
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Resultat i tabellform för tobak, alkohol, narkotika och brott 
 
Tobak 
 
Andel som röker dagligen eller ibland. Uppdelat på ålder och kön. 2002-2014.  
  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Åk 9 grundskola Pojkar 21 10 5 23 19 11 4 
 Flickor 27 21 26 31 24 22 7 
År 2 gymnasiet Pojkar 18 35 23 28 39 29 23 
 Flickor 46 23 34 42 32 43 45 

 
 
Andel som snusar dagligen eller ibland. Uppdelat på ålder och kön. 2002-2014.  
  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Åk 9 grundskola Pojkar 32 26 14 15 17 3 4 
 Flickor 0 1 2 2 1 1 0 
År 2 gymnasiet Pojkar 17 35 19 26 30 17 15 
 Flickor 4 2 8 7 5 0 2 

 
 
 
Alkohol 
 
Andel som inte dricker alkohol. Uppdelat på ålder och kön. 2002-2014.  
  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Åk 9 grundskola Pojkar 27 37 47 39 45 58 73 
 Flickor 36 33 25 31 38 40 66 
År 2 gymnasiet Pojkar 8 18 16 22 17 28 29 
 Flickor 14 20 13 11 16 26 20 

 
 
Andel som storkonsumerar3 alkohol. Uppdelat på ålder och kö. 2002-2014.  
  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Åk 9 grundskola Pojkar 37 14 12 32 17 10 5 
 Flickor 32 16 23 26 18 21 9 
År 2 gymnasiet Pojkar 58 40 37 49 54 43 38 
 Flickor 58 40 36 49 46 41 40 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Storkonsument – konsumerar minst en gång i månaden alkohol motsvarande 18 cl sprit eller 

en helflaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/läsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar 
folköl. 
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Narkotika 
 
Andel som någon gång använt narkotika. Uppdelat på ålder och kön. 2002-2014.  
  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Åk 9 grundskola Pojkar 18 12 9 15 16 4 9 
 Flickor 9 6 10 7 9 9 8 
År 2 gymnasiet Pojkar 21 18 16 27 32 29 33 
 Flickor 29 20 19 23 25 21 24 

 
 
Andel som använt narkotika minst en gång de senaste fyra veckorna. Uppdelat på ålder och kön. 
2006-2014.  
  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Åk 9 grundskola Pojkar   4 6 4 1 4 
 Flickor   6 2 5 0 2 
År 2 gymnasiet Pojkar   1 10 6 6 13 
 Flickor   2 5 6 7 4 

 
 
 
Brott 
 
Andel som klottrat eller målat olaglig graffitti. Uppdelat på ålder och kön. 2002-2014.  
  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Åk 9 grundskola Pojkar 31 13 16 27 17 13 7 
 Flickor 15 14 20 17 16 17 10 
År 2 gymnasiet Pojkar 13 6 16 14 7 12 15 
 Flickor 6 6 9 8 10 4 5 

 
 
Andel som begått allvarligt egendomsbrott. Uppdelat på ålder och kö. 2006-2014.  
  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Åk 9 grundskola Pojkar   6 22 15 5 10 
 Flickor   1 5 4 0 6 
År 2 gymnasiet Pojkar   15 9 9 6 12 
 Flickor   5 0 1 4 1 

 
 
Andel som använt hot eller våld. Uppdelat på ålder och kö. 2006-2014.  
  2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Åk 9 grundskola Pojkar   24 34 21 15 21 
 Flickor   13 13 11 6 7 
År 2 gymnasiet Pojkar   27 20 20 28 18 
 Flickor   8 4 5 0 6 

 
 
 
 
 


