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Teknisk rapport Stockholmsenkäten  

Bakgrund 
Sedan 2002 har Sundbybergs stad genomfört Stockholmsenkäten vartannat år. 
Undersökningen riktar sig till årskurs 9 i grundskolan och till gymnasiet årskurs 2. 
Friskolorna i Sundbybergs stad deltar på frivillig basis och staden står för kostnaden 
även för friskolorna. TNS Sifo har genomfört undersökningen 2012. 
 
Enkäten innefattar frågor om; 

 Droger och spel 

 Brottslighet och utsatthet för brott 

 Psykisk hälsa 

 Skola, fritid och föräldratillsyn 
 
Enkäten har också försetts med ett stort batteri av frågor om sådant som antas 
påverka normbrytande beteende på olika plan i en ung människas liv. 
 
I Sundbybergs stads budget har sedan 2012 individ- och omsorgsnämnden ett 
samordnande och övergripande ansvar för drogförebyggande arbete. Det 
drogförebyggande arbetet ska ske i enlighet med Tillsammans – för alla barn och unga i 
staden. Handlingsplan för drogförebyggande arbete. I handlingsplanen samt i budget finns 
indikatorer för att följa utvecklingen av det drogförebyggande arbetet. Några av 
dessa indikatorer bygger på resultat i Stockholmsenkäten. 
 
Stockholmsenkäten är en självrapporteringsstudie som riktar sig till ungdomar. I sin 
nuvarande form har undersökningen genomförts sedan 2002 i Sundbybergs stad. 
Utöver Sundbybergs stad genomför även de flesta andra kommuner i Stockholms 
län undersökningen. 

Syfte 
Stockholmsenkätens främsta syfte är att utgöra underlag för beslut om och 
planering av preventiva insatser. Den utgör ett instrument för mätning av 
problembeteende, risk- och skyddsfaktorer samt har många fördelar när det gäller 
planering av preventionsinsatser: 

 Den ger övergripande information om hur risk- och problembeteenden 
fördelar sig i en ungdomspopulation. 
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 Den ger svar på frågan om var geografiskt eller mot vilka undergrupper 
preventivt arbete bör riktas och i vilken omfattning. 

 Eftersom undersökningen har en lång historia lämpar den sig också väl för 
att beskriva utvecklingen när det gäller risk- och problembeteenden. 

 Den fungerar som underlag till uppföljning och utvärdering av insatser som 
genomförts för att påverka utvecklingen av ungdomars levnadsförhållanden. 

 Flera index och ett antal enskilda frågor utgör nyckeltal och indikatorer i 
Sundbybergs stads uppföljningsrutiner. 

 Den utgör underlag för forskning och kunskapsutveckling på de områden 
som enkäten behandlar. 

Målgrupp 
Stockholmsenkäten är en totalundersökning bland elever i årskurs 9 samt årskurs 2 
på gymnasiet. Följande 17 kommuner deltar i Stockholmsenkäten 2012 med samma 
undersökningsupplägg: 
1. Stockholm 
2. Botkyrka 
3. Ekerö* 
4. Haninge 
5. Huddinge 
6. Järfälla 
7. Nacka 
8. Norrtälje* 
9. Nykvarn 
10. Nynäshamn 
11. Sigtuna 
12. Sollentuna 
13. Sundbyberg 
14. Södertälje 
15. Upplands Väsby 
16. Vaxholm 
17. Värmdö 
* I Ekerö och Norrtälje kommuner har även årskurs 7 ingått i målgruppen 

 
Jämfört med 2010 års undersökning, då 18 kommuner deltog, valde Solna och 
Upplands Bro kommuner att inte delta medan Norrtälje kommun har tillkommit.  

Metod 
Enkäten genomfördes liksom tidigare år med hjälp av pappersformulär. Ifyllandet 
skedde på skoltid under skrivningsliknande förhållanden. Fältperioden för 
Sundbybergs stad var mars 2012. 
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Databearbetning 
Inkomna enkäter granskades först manuellt/visuellt och skannades därefter in. 
Öppna svar kodades efter inskanning. Därefter vidtogs logiska kontroller av data 
(extremvärden, överensstämmelse mellan filter- och följdfrågor, korrekta 
summeringar, etc.), rättning, och rensning. Oseriöst ifyllda enkäter sorterades bort 
enligt en överenskommen princip. TNS SIFO skapade sedan en databas som 
utgjorde underlaget för de bearbetningar, index och nyckeltalsberäkningar, analyser, 
och rapporter som beställts av respektive kommun. 

Svarsfrekvensredovisning 
Totalt har 363 skolor deltagit i Stockholmsenkäten 2012 i Stockholms län. Av de 33 
813 eleverna i målgruppen på dessa skolor har 26 204 elever besvarat enkäten, vilket 
ger en svarsandel på 77 procent. År 2010 var svarsfrekvensen 79 procent totalt. 
Dessutom var nettourvalet större, 4 123 elever fler ingick i urvalet år 2010. Den 
lägre urvalsstorleken i årets undersökning kan delvis förklaras med att Solna och 
Upplands Bro kommuner inte deltagit, samt med att Danderyds kommun använt en 
annan undersökningsmetodik och därmed inte räknats i med i nettourvalstotalen.  
 
En annan förklaring till det lägre antalet elever i urvalet är att kohorten av barn 
födda i Stockholms län år 1996 (vilka åldersmässigt placeras i årskurs 9 läsåret 
2011/2012) var 12 procent lägre än kohorten av barn födda i Stockholms län år 
1992 (vilka ingick i 2010 års undersökning som årskurs 2 på gymnasiet). 

Svarsfrekvens hemkommun Sundbyberg 
Elever i årskurs 9 boende i Sundbyberg mars 2012: 304 stycken stycken = 100 % 
Elever i årskurs 9 boende i Sundbyberg som deltog i Stockholmsenkäten: 184 
stycken = 61 % 
 
Elever i gymnasiet årskurs 2 boende i Sundbyberg mars 2012: 336 stycken = 100 % 
Elever i gymnasiet årskurs 2 boende i Sundbyberg som deltog i Stockholmsenkäten: 
140 stycken = cirka 42 % 
 
Svarsfrekvensen för boende i Sundbyberg blir då 61 procent respektive 42 % vilket 
gör att resultaten, framförallt i gymnasiet måste tolkas försiktigt. 

Bortfall 
Tre typer av bortfall förekommer i undersökningen för Sundbyberg; skolbortfall 
individbortfall och internt bortfall. Skolbortfall innebär att skolor där Sundbybergs 
unga har valt att gå har valt att inte vara med av olika anledningar. Individbortfall 
innebär att elever som borde varit med i undersökningen inte är det av olika 
anledningar. Internt bortfall innebär att respondenter inte besvarat enskilda frågor i 
formuläret. Alla typerna av bortfall har inverkan på tillförlitligheten hos, och 
tolkningsutrymmet av resultaten. 
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Skolbortfall  
Skolbortfall innebär att skolor där Sundbybergs unga går i skola har valt att inte vara 
med. Det kan vara på grund av att vissa kommuner har valt att inte vara med eller 
att enskilda skolor i deltagande kommuner har valt att inte vara med.  
 
I årskurs nio går merparten (60 %) av eleverna i Sundbybergs skolor och 25 % går i 
Stockholms stad. Det är dock 15 % av eleverna som går i skola i en kommun som 
inte deltar i Stockholmsenkäten och således inte har möjlighet att svara. I årskurs 
två på gymnasiet finns Sundbybergs elever framförallt i Stockholms stad, 51 % och 
37 % finns utspridda i länets kommuner som deltar i Stockholmsenkäten (i 
Sundbybergs gymnasier går endast 7 %). Det är dock 12 % av eleverna som går i 
skola i en kommun som inte deltar i Stockholmsenkäten och således inte har 
möjlighet att svara. 
 
Vid närmare analys av bortfallet i årets undersökning visar det sig att flera av 
Sundbybergs elever går i skolor som har aktivt valt bort att vara med i 
Stockholmsenkäten. Detta trots att de tillhör en deltagande kommun och har fått 
erbjudande om att delta. Detta är den är den främsta anledningen till det stora 
bortfallet framförallt på gymnasiet då vi ser att flera av de skolor där Sundbyberg 
har många elever inte deltagit i undersökningen. 

Individbortfall 
När urvalslistorna om antalet elever på skolor justerats så långt som möjligt 
kvarstod 33 813 elever och av dessa inkom 26 465 ifyllda formulär i alla kommuner. 
Bortfallet före granskning utgjorde således 21,7 procent och svarsfrekvensen 78,3 
procent. På samma sätt som undersökaren i tidigare års upplagor av 
Stockholmsenkäten försökt identifiera elever som besvarat enkäten på ett oseriöst 
sätt eller överdrivit sina konsumtionsmönster har TNS SIFO sorterat bort de elever 
som uppfyllde ett eller flera av följande kriterier: 

 har svarat att de använt alla slag av narkotika 

 har svarat att de varje dag dricker 70 cl sprit eller mer 

 har på samtliga delfrågor om kriminella aktiviteter angett att de gjort 
respektive aktivitet mer än 10 gånger 

 
Med hjälp av dessa kriterier har 261 enkäter totalt tagits bort och placerats i en 
separat fil, i Sundbyberg var det endast en enkät som sorterades bort. Efter 
granskningen kvarstår 26 204 enkäter vilket innebär en svarsfrekvens om 77,5 
procent och ett bortfall om 22,5 procent.  
 
Bortfallet avser således klasser som inte deltagit, elever som inte 
varit närvarande i skolan vid undersökningstillfället, elever som vägrat delta, samt 
elever som lämnat in tomma eller uppenbart oseriöst ifyllda formulär. 
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Internt bortfall 
Med internt bortfall menas bortfall i enskilda frågor i formuläret, det vill säga 
respondenter som inte besvarat frågan trots att de så borde ha gjort. I genomsnitt är 
det interna bortfallet i formuläret 3,5 procent.  

 
     

 


