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Abstract 

The purpose of this study is to examine whether different student year base intake in Swedish 

schools have an impact on the pupils age of debut for cigarettes, alcohol and drugs. In the 

1990 changes were made erasing the traditional three stages of Swedish school system (low1-

3, middle 4-6 and high 7-9). Individual schools were allowed to change their student base 

resulting in that a lot of schools let pupils in the 6th grade attend class in the same buildings as 

grade 7-9. The hypothesis of this study is that schools that changed their student base will 

suffer a decline in the age of debut for cigaretts, alcohol and drugs. 

By using trend-data from the Stockholm Survey (Stockholmsenkäten) between the years 

2002-2012 I examine differences between three types of student base systems. First schools 

that had pupils in 7-9th grade (13-16) until 2000/2001 and then changed their student base by 

including 6th grade and becoming grade 6-9 schools. Second, schools that had student base 

from grade 1-9 (7-16) through the entire period. Third, schools with grade 7-9 through the 

entire period. The study shows that there is a difference in students habits of tobacco, alcohol 

and drugs depending on what kind of year base the schools have. The difference is most 

visible among girls. Girls in schools with grade 6-9 start drinking alcohol at an earlier age 

than in schools with grade 7-9 or 1-9. 
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1. Inledning 

Under 1990-talet förändrades det svenska skolsystemet. En av förändringarna var att 

sexårsverksamhet blev en egen skolform som ska bedrivas i grundskolans regi (Aspelin & 

Hermansson 2009). Inom Stockholms stad medförde detta att flera skolor av utrymmesskäl 

inte längre hade plats för årskurs 6. Flera skolor som tidigare varit traditionella 

högstadieskolor (åk7-9) tog in årskurs 6 och blev 6-9 skolor (Ibid). Denna uppsats tittar på 

skolor där denna förändring skedde läsåret 2000/2001. 

 

Det fanns en farhåga att ungdomarna i årskurs 6 skulle bli intresserade av vuxenbeteenden 

(bland annat tobak, alkohol och narkotika) ett år tidigare än de annars hade blivit. Möjligen 

låg det något i dessa farhågor då man i Stockholmsenkäten – rapport 2009-1 (Svanberg red. 

2009) kan läsa: 

 

“Eleverna i grundskolans år nio uppvisar en mindre positiv bild än gymnasiepojkarna. Från 

att ha haft en positiv utveckling under början av 2000-talet kan vi framför allt under de 

senaste två åren (2006-2008) se en ökad användning av narkotika och rökning…” 

(Cannertoft & Roth 2009, sid 5) 

 

Blir ungdomar som går årskurs 6 tillsammans med årskurs 7-9 intresserade av 

vuxenbeteenden tidigare än ungdomar som går i andra skolor? Anledningen skulle i så fall 

kunna vara att de tidigare kommer i kontakt med alkohol, tobak och narkotika. Den här 

uppsatsen kommer försöka att svara på den frågan med hjälp av Stockholmsenkäten.   

 

Stockholmsenkäten är en kvantitativ totalundersökning som går ut till Stockholms alla elever i 

årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet vartannat år. Eleverna får svara på en mängd frågor om 

sin livssituation. Analysen av enkäten, som leds av Utvecklingsenheten inom Stockholms 

socialförvaltning, blir vägledande för hur Stockholms stadsdelar lägger upp sitt preventiva 

och förebyggande arbete för att unga under arton inte ska röka och dricka alkohol. 

Stockholmsenkäten innehåller även frågor om ungas psykiska hälsa och utsatthet för brott. 

(Cannertoft & Roth 2009). 

 

Eftersom Stockholmsenkäten bara besvaras vartannat år är det svårt att peka ut ett enskilt årtal 

för ett trendbrott, men jag kommer här att undersöka tiden runt 2000-talet, den tid då många 
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skolor ändrade sin organisation och högstadieskolor tog in årskurs 6 och blev 6-9 skolor. 

Uppsatsen kommer försöka svara på om ungdomars debutålder av alkohol, tobak och 

narkotika påverkas av att de börjar årskurs 6 tillsammans med äldre elever. 

 

Genom att använda tidsserier över sex mättillfällen mellan 2002 – 2012 undersöks om det 

finns någon skillnad mellan perioderna före och efter 2004. 2004 är det år det år då de första 

eleverna i 6-9 skolor svarade på stockholmsenkäten.  

1.2 Ordförklaringar: Narkotika 

Jag utgår från narkotikastrafflagen (SFS 1968:64) där vad som avses med narkotika står i § 8 

”läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande 

effekter eller varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller 

effekter och som på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell 

överenskommelse som Sverige har biträtt eller av regeringen har förklarats vara att anse som 

narkotika enligt lagen”. Regeringen beslutar tillsammans med läkemedelsverket vad som ska 

klassas som narkotika. Det är Läkemedelsverket som ansvarar för den lagliga hanteringen av 

narkotikaklassade läkemedel (LVFS 1997:11). 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med studien är att undersöka om skolors elevsammansättning påverkar elevens 

debutålder för tobak, alkohol och narkotika. Studien undersöker elever i årskurs nio före och 

efter skolor ändrat sin elevsammansättning och tagit in elever i åk 6 i skolor som tidigare var 

högstadieskolor med årskurs 7-9. Studien undersöker även skillnader mellan kön och 

debutålder. 

2. Bakgrund och teori 

2.1 Teori - Social development model (SDM) 

The Social development theory (SDM) formulerades 1985 av J. D. Hawkins när han 

publicerade en artikel i Journal of primary prevention (Hawkins & Weis 1985). Det är en 

omfattande litteraturstudie över artiklar som undersöker ungdomsproblematik. Den kom fram 

till att det fanns fyra områden som är extra viktiga för en ung persons socialisering i 

samhället: familjen, skola, umgänge och gemenskap (eng.community). Dessa olika delar i en 
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ung människas liv påverkar dennes livsval relativt oberoende av varandra (Ibid). Det som 

påverkar en ung människas livsval kallas för skydds- och riskfaktorer. Ju fler riskfaktorer en 

ung person uppvisar desto större är risken att hen gör socialt destruktiva livsval (Catalano & 

Hawkins 1996). 

 

Inom varje huvudområde verkar fyra socialiseringsprocesser. Den första processen handlar 

om möjligheter att engagera sig i, den andra om graden av engagemang i, den tredje förmåga 

att delta i och den fjärde som behandlar graden av förstärkning eller belöning för att fortsätta 

delta i sociala sammanhang (Catalano & Hawkins 1996).  

 

Den här studien fokuserar på den första av de processer som beskrivs i SDM, möjligheten att 

engagera sig. Möjligheterna att engagera sig är avgörande för en ung människas livsval 

(Catalano & Hawkins 1996). Ökar möjligheterna till att välja destruktiva val kommer fler att 

välja dem och unga människor som i ökad grad umgås med äldre och får ökad grad av 

tillgänglighet till alkohol och droger. 

 

En av de starkaste riskfaktorerna till att göra destruktiva livsval är att umgås med äldre vänner 

(Catalano & Hawkins 1996). Det är ofta av äldre vänner eller vänners syskon man blir 

introducerad till alkohol och droger (Ibid). Forskning från Sverige bekräftar samma mönster 

(Sarnecki 1983, Cannertoft & Sandahl 2011). 

 

Flera studier beskriver SDM som en solid modell för att förutsäga en ung människas 

beteendemönster (Hawkins & Weis 1985, Hawkins et al 1986). Teorin är fortfarande aktuell 

och används ofta inom både teoretisk och praktisk forskning kring ungdomars antisociala 

beteenden (Cohen 2008, Loeber et.al. 2008).  

 

De beteenden som beskrivs med SDM kan vara både positiva och negativa. SDM hävdar att 

unga människor väljer att delta i positiva sociala sammanhang enligt samma princip som för 

negativa. Det är alltså samma mekanismer som får ungdomar att välja destruktiva- som 

positiva sociala nätverk (Catalano & Hawkins 1996, Cohen 2008). Vad det sen är som avgör 

olika personers livsval beror på flera samverkande risk- och skyddsfaktorer (Catalano & 

Hawkins 1996). 

 

SDM har legat till grund för utformningen av flera ungdomsenkäter, bland annat för 
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Stockholmsenkäten (Sandahl 2011) och två stora amerikanska undersökningar ”The six state 

Project (SSP)” och ”The Pittsburg youth study (PYS)” (Loeber et. al. 1998). PYS är en 

omfattande enkätundersökning lik Stockholmsenkäten (Sandahl 2011) som också vill 

identifiera trender och undersöka psykosocial hälsa bland ungdomar. 

 

Hawkins, som formulerade SDM, har vidare startat ”the social development research group 

(SDRG)” och utvecklat ett program för att implementera vetenskapligt underbyggd 

prevention i samhällen på en praktisk nivå (Hawkins et. al. 2002). SDRG har fått stöd av till 

exempel Arthur et.al. (2002).  

2.2 Risk och skyddsfaktorer 

Teorier om risk- och skyddsfaktorer blev först populära hos kriminologer där forskning om 

ungdomsbrottslighet varit prioriterad. Senare blev det även uppmärksammat inom fältet för 

socialt arbete (Laub & Sampson 2003). Man har identifierat fem huvudgrupper av 

riskfaktorer: Familjen, skola, fritid, sociala faktorer och individuella faktorer. Inom varje 

grupp finns flera enskilda riskfaktorer som överlappar varandra. Ju fler riskfaktorer och ju 

färre skyddsfaktorer en person visar upp, desto större är risken att hen hamnar i en destruktiv 

livssituation (ibid).  

 

Att göra tidig debut är en av de starkaste riskfaktorerna som finns för att utveckla missbruk av 

tobak, alkohol och droger (Hawkins et. al. 1985, Hawkins et. al. 1992). Risken för att bli 

kriminell ökar vid tidig debut av tobak, alkohol och droger (Brå 2000, Estrada 2007, 

Farrington & Welsh 2007, Gottfredsson & Hirschi 1990, Loeber et. al. 2008, Ring 1999, 

Sampson & Laub 1995, Sarnecki 1985). Forskning om riskfaktorer visar enhälligt att ju 

tidigare man uppvisar ett riskbeteende desto större är risken att man hamnar i en destruktiv 

livssituation. Just därför är det viktigt att individuella riskfaktorer uppmärksammas tidigt så 

att bästa möjliga stöd kan sättas in (Andershed & Andershed 2005, Lagerberg & Sundelin 

2008, Ginsberg et. al. 2010). 

 

Skolans roll är mycket viktig. Skolan är en institution som kan vara både en skyddsfaktor och 

en riskfaktor. En elev som har en bra anknytning till skolan löper mycket mindre risk att 

hamna i missbruk och/eller kriminalitet än en elev med dålig anknytning. Med bra anknytning 

menas hög närvaro, en bra relation till personal och godkända betyg. En dålig anknytning 

innebär låg frånvaro, konflikter med personal och icke godkända betyg men även 
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skadegörelse och låg respekt för skolans regler (Sampson & Laub 1995, Loeber & Farrington 

1998, Hirchi 1969, Huizinga & Jakob-chien 1998, Ring 1999, Svensson 2004). 

 

Det finns olika psykologiska och biologiska faktorer som bidrar till att en människa gör ett 

särskilt livsval. Hyperaktivitet och impulsivitet är till exempel tydliga individuella riskfaktorer 

(Andershed & Andershed 2005, Lagerberg och Sundelin 2008). ADHD framkommer i 

forskning bland dömda brottslingar i Sverige som en stark riskfaktor (Ginsberg et. al. 2010).  

2.3 Att identifiera risk- och skyddsfaktorer 

Identifieringen av en riskfaktor görs med kvantitativa metoder (Lagerberg och Sundelin 

2008). De fem huvudgrupperna med riskfaktorer familj, skola, fritid, sociala- och individuella 

faktorer har alla tagits fram genom omfattande kvantitativa analyser och stora litteraturstudier 

(Andershed & Andershed 2005, Ginsberg m.fl. 2010, Lagerberg & Sundelin 2008, Hawkins 

et. al. 1985, Sarnecki 2001, Ring 1999). 

 

Generellt forskas det mer om riskfaktorer än skyddsfaktorer vilka identifieras på samma sätt 

(Lagerberg & Sundelin 2008). En skyddsfaktor ses som motsatsen till en riskfaktor. Till 

exempel löper en person med ett socialt nätverk som uppmuntrar laglydigt beteende mindre 

risk att hamna i en kriminell livsbana än en person vars sociala nätverk uppmuntrar antisocialt 

beteende (Ring 1999). En person med en bra relation till lärare i skolan har bättre chanser att 

lyckas i yrkeslivet än en person med dålig relation till skolan (Andershed & Andershed 2005). 

Närvaro av en eller fler skyddsfaktorer kan väga upp för flera riskfaktorer (Andershed & 

Andershed 2005, Lagerberg & Sundelin 2008).  

2.4 Skolreformerna under 1990-talet  

Tre stora förändringar gjordes i det svenska skolsystemet under 1990-talet som möjliggjorde 

förskolereformen (LPÖ98) 1998. Förskolereformen skapade indirekt 6-9 skolor i Stockholm 

stad.  

 

1991 införs kommunaliseringen av skolan efter nästan 20 år av utredningar och politiskt 

debatt ledd av dåvarande skolminister Göran Persson (S). Skolreformen 1991 är den mest 

omfattande förändringen av Sveriges skolsystem sedan 1972 då den nioåriga statliga skolan 

infördes. Reformen var en del i ett långt arbete att förändra hela den svenska välfärdsstaten 

och diskuteras fortfarande flitigt (Ringarp 2011). Resultatet blev att kommunerna tog över 
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driften av skolan från staten. Lärarna som tidigare var statsanställda blev nu anställda av den 

kommun de arbetade i (Ibid). Det ansågs att skolan blivit för mångsidig för att staten skulle 

kunna driva en enhetlig skola och i stället togs generella resultatmål fram. Hur kraven skulle 

uppfyllas var alltså upp till de enskilda kommunerna (Nestor 2005). 

 

1992 drevs friskolereformen igenom. Den medförde att privata skolor kan konkurrera med 

kommunala, närhetsprincipen avskaffas och det fria skolvalet införs. Svenska skolan 

decentraliseras ytterligare och blir en av världens mest avreglerade skolor 

(http://www.skolverket.se).  

 

1994 infördes läroplanen LPO94. I och med LPO94 ändras betygsystemet från relativt till 

målrelaterat och betygsskalan ändras från 1-5 till G-MVG. Den nya skollagen avskaffade 

också skolans olika stadium. Det blev upp till skolorna själva att bestämma vilka årskurser de 

ska ta in (http://www.skolverket.se) 

 

1998 infördes tillägget LPÖ98 i LPO94. Det medförde att sexårsverksamhet blev en egen 

skolform som bedrevs i grundskolans regi (Aspelin & Hermansson 2009). När 

förskoleklassen infördes skapades nya skolor.  

 

Inom Stockholms stad fick flera skolor av utrymmesskäl inte plats med årskurs 6. Följden 

blev att årskurs 6 fick flytta upp i tidigare högstadieskolor. Låg och mellanstadieskolor blev F-

5 skolor (med förskoleklass samt åk 1-5) och flera högstadieskolor blev 6-9 skolor. I den här 

studien har alla 6-9 skolor tagit in åk 6 läsåret 2000/2001.  

 3 Enkäter 

Enkätundersökningar har ett antal gemensamma begränsningar såsom potentiella urvalsfel, 

svarsbortfall, minnesproblem, över- eller underdrifter, frågornas utformning eller känslighet 

m.m. Trots dessa potentiella brister är enkätundersökningar viktiga källor till brottsstatistik 

och de är viktiga för styrning av det socialt preventiva arbetet med ungdomar (Estrada & 

Eriksson 2007). Enkäter anses även värdefulla inom kriminologi eftersom de ger en bild av 

ungdomsbrottsligheten, särskilt som det i Sverige saknas statistik för brott begångna av 

personer under 15 år eftersom yngre personer inte får lagföras (Ibid). 

 

I antologin ”Den svenska ungdomsbrottsligheten (Estrada & Flyghed. 2007) återvänder Jonas 
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Ring till en tidigare studie han gjorde 1999. Det var en stor enkätstudie om risk- och 

skyddsfaktorer med nästan 5400 svarande. Ring vill här undersöka främst om kritiken mot 

enkätundersökningar stämmer (Ring 2007). Självrapporterade undersökningar dras med en 

del problem förutom de som nämns ovan. Gruppen elever som är mer brottsbelastade har mer 

frånvaro än elever som är mindre belastade. De riskerar då att bli underskattad i 

undersökningen. Samtidigt består antagligen inte hela bortfallet av de mest belastade eleverna 

(Ring 1999). När Jonas Ring undersökte sin egen studie igen gjorde han tolkningen att 

resultatet ger en verklig bild av normalpopulationen (Ring 2007). Även bortfallet verkar vara 

normalt fördelat i enkätundersökningar vilket även det talar för att enkätundersökningar ger 

en verklig bild av populationer. Kritiken om att brottsbelastade ungdomar inte svarar på 

enkäter stämmer inte, enligt Ring (ibid).  

4 Frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vilken effekt av årskurs sex uppflyttning till det som var 

högstadiet har på debutåldern för cigaretter, alkohol och narkotika. Det kommer undersökas 

genom två frågeställningar. 

 

Sjunker debutåldern för alkohol, cigaretter och narkotika när elever i årskurs 6 börjar gå i 

skolan tillsammans med årskurs 7-9? Detta undersöks genom tidsserier över uppgiven 

debutålder. 

 

Är det en större andel som använder cigaretter, alkohol, narkotika i skolor där årskurs 6 går 

tillsammans med årskurs 7-9? Detta undersöks genom tidsserier över hur stor andel som 

använt cigaretter, alkohol och narkotika.  

5. Data, Stockholmsenkäten 

Uppsatsen bygger på Stockholmsenkäten. Enkäten används främst inom kommunal 

verksamhet, men också i akademisk forskning. De flesta använder enkäten för 

tvärsnittsstudier, den här studien är en av få som använder Stockholmsenkätens data för 

tidsserier.  

 

Stockholmsenkäten är en totalundersökning och delas ut vartannat år till samtliga elever i 

Stockholms stads skolor som går i årskurs 9 och första året på gymnasiet. Enkäten utförs av 

Stockholms stad på uppdrag av Utvecklingsenheten, inom Socialförvaltningen. Enkäten har 
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ändrats över tid vilket försvårar tidsjämförelser, vissa frågor har dock varit intakta från 1998 

(Svanberg 2009). Frågor om debutålder är en av frågorna som varit med från 1998. Den här 

studien använder endast uppgifter från årskurs 9. Eleverna är då 15 år när de svarar på 

enkäten. 

 

Enkäten delas ut av rektor eller annan kontaktperson och besvaras anonymt av eleverna under 

lektionstid. Lärarna ansvarar för avprickning och insamlande av enkäterna. Enkäterna delas 

normalt ut mellan sport- och påsklov, 2010 började man dela ut enkäten i vecka 10 

(Utrednings och statistikkontoret 2010). Nytt från år 2010 var att enkäten delades ut till elever 

i särskolan (Ibid). 

 

Det externa och interna bortfallet ligger inom acceptabla nivåer. 2010 var det externa 

bortfallet 21 procent och svarsfrekvensen ligger alla år runt 80 procent. Bortfallet är 

registrerat utifrån befintliga klasslistor, ibland har listorna inte varit aktuella och det har varit 

svårt att få ansvariga lärare att uppdatera dessa (Utrednings och statistikkontoret 2010). 

Svarsfrekvensen för de enkäter som är aktuella i den här studien har alla haft en svarsfrekvens 

på mellan 75 och 80 procent (Hallgren 2014). 

  

Stockholm stad lägger ned mycket arbete för att kvalitetssäkra Stockholmsenkäten. Enkäten 

har genom åren givit upphov till flera rapporter om ungdomars alkohol-, tobaks och 

drogvanor samt flera kommunala rapporter om självupplevd trygghet (Sandahl 2009 & 2011, 

Henriksson 2011). Stockholmsenkäten har även bidragit med data i FOU-rapporter (t.ex. El-

Kohri et. al. 2005, Sundell & Strandberg 2005) och en del akademiska arbeten (t.ex. Luttort & 

Garcia 2011, Ring 1999). 

 

Förutom ovan nämnda rapporter har Stockholmsenkäten även givit upphov till ett antal 

rapporter om ungdomars beteende och psykiska hälsa utgivna av Utvecklingsenheten (se 

särskilt avsnitt i litteraturförteckningen). 

5.2 Datainsamling 

Datan som använts har tagits fram i dialog med Utvecklingsenheten. Ett urval av skolor och 

frågor gjordes, och data togs fram av Utvecklingsenheten. Anonymiserade data levererades 

med information om elevsammansättning i skolorna men inte vilken skola som hör till vilket 

dataset.  
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Den ursprungliga planen var att ha med data från 2000-2010. Inför 2000 års enkät gjordes den 

om strukturellt. Svaren kodades på annat sätt så analyser inte var möjliga på datan från 2000 

tillsammans med övriga år. Därför har år 2000 tagits bort och 2012 har lagts till.  

 

Deltagarna i studien är födda mellan 1987-1997 och svarade på Stockholmsenkäten när de var 

15 år (2002-2012). Elever födda 1987 har gått årskurs 6 med i en klassisk mellanstadieskola 

när de svarade på enkäten 2002. Elever födda 1989 var de första som svarade på enkäten 

(2004) och gick årskurs 6 tillsammans med årskurs 7-9. Följande årskullar deltar i denna 

studie är elever födda 1987, 1989, 1991,1993, 1995 och 1997. Insamlingen illustreras med 

lexisdiagram 1. 

 

Lexisdiagram 1: Illustration över årskullar som deltar i studien 

 

5.3 Studien uppdelad på kön 

Flera studier visar att det är motiverat att redovisa resultatet per kön. När det gäller 

individuella riskfaktorer spelar flera personlighetsdrag in, bland annat aggressivitet, dålig 

impulskontroll och en spänningssökande personlighet. Det är drag som är vanligare bland 

pojkar än flickor (Hawkins et al 1992, El-Khouri & Sundell 2005).  
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Pojkar har oftare än flickor en sämre relation till skolan, har sämre betyg och högre frånvaro 

(El-Khori & Sundell 2005). Stockholmsenkäten har visat att pojkar uppvisar en högre grad av 

normbrytande beteende än flickor (El-Khouri et.al. 2005, Sandahl 2011). Pojkar är även mer 

benägna att utföra brott (Brå-rapport 2000:3, Sandahl 2011). Resultatet i den här studien är 

därför uppdelat på kön. 

 

5.4 Skolor i studien 

 

Åtta skolor valdes slumpvis ut till studien. De ligger utspridda inom Stockholms stad. Tre av 

skolorna är 6-9 skolor som alla bytte från 7-9 till 6-9 läsåret 2000-2001. Tre är skolor som 

alltid varit 1-9 skolor (alla stadier under samma tak) och två som är 7-9 skolor (se tabell 1).  

 

I uppsatsen används bara data från årskurs 9. På grund av uppgifternas känslighet och att den 

här uppsatsen inte ska kunna användas som ett argument för eller emot enskilda skolor 

kommer inga namn på skolor att nämnas och inte heller vilka stadsdelar de ligger i eller vilket 

upptagningsområde de har. 

 

Uppgifter om när de olika skolorna bytte antal årskurser är dåligt dokumenterade. Ingen skola 

hade dokumentation av detta på webbsidor eller i verksamhetsberättelser. De skolor som bytt 

från årskurs7-9 till 6-9 har själva uppgivit 2000-2001 som första läsår genom telefonkontakt. 

 

Åtta skolor har deltagit i studien. Tre stycken har klasser 6-9, tre 1-9 och två 7-9. Skolorna har 

slagits ihop i grupper utifrån vilket elevunderlag de har. I tabell 1 redovisas antal svaranden i 

respektive grupp, kön och år. De respondenter som inte uppgivit något kön är ej med i 

undersökningen. 
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Tabell 1. Frekvenstabell över totala antalet deltagare uppdelat på årtal , grupp och kön 

 

 

Grupp 6-9   1-9   7-9   

År p f p f p f 

2002 184 154 136 128 131 114 

2004 145 150 129 135 135 115 

2006 152 146 188 153 104 102 

2008 146 157 133 137 102 106 

2010 177 157 201 173 112 115 

2012 154 159 128 133 112 115 

 
Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

6. Metod 

För att pröva hypoteserna använder jag mig av tidsserier. Data för debutålder finns från 2002 

och framåt vartannat år till 2012. Efter förskoleklassernas införande 1998 blev många 7-9 

skolor 6-9 skolor. De tre 6-9 skolorna i studien tog alla emot årskurs sex läsåret 2000-01. De 

första som svarar på Stockholmsenkäten som gått i en 6-9 skola svarar på enkäten 

vårterminen 2004. Enligt teorin bör alltså en ökning ske vid 2004 eller eventuellt mellan 

2004-2006. Den statistiska analysen består av modeller med linjär regression (OLS) för 

debutålderns förändring och modeller med logistisk regression för att se om andelen 

användare skiljer sig över tid.  

 

Standardförfarande med liknande tidsserier är att man sätter in den oberoende variabeln tre 

punkter innan och tre punkter efter en förändring i tidsserien (Frankfort-Nachmias & 

Nachmias 1996). I denna undersökning kommer det finnas en mätpunkt innan och fyra efter 

att den oberoende variabeln sätts in. Det beror på att grundmaterialet från utvecklingsenheten 

var kodat på ett sätt att jämförande studier inte kunde genomföras med mätperioder innan och 

efter 2002. Tidsserier är kvasiexperimentella metoder (Ibid). För att öka validiteten i studien 

har jag gjort likadana tidsserier för de tre grupperna med olika elevsammansättning.  

 

6.1 Variabler  

 

För den linjära (debutålder) och binära logistiska regressionen (antal brukare) skapades flera 

binära variabler. I regressionerna är grupp 7-9 satt som referensgrupp. Alla oberoende 

variabler har endast två värden där 0 står för nej och 1 står för ja. Inga variabler behövde 

göras om till kategorivariabler eller dummyvariabler. Den beroende variabeln för binära 
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regressionen har två värden (ja och nej). Den enda variabeln som har fler än två värden är den 

beroende variabeln i den linjära regressionen (debutålder). 

 

Beroende variabel 

Använt/ ej använt (cigaretter, alkohol och narkotika). För varje ämne (cigaretter, alkohol och 

narkotika) har en variabel skapats där de som har provat har värde 1 de som inte prova har 

värde 0. 

 

Ålder för debut (cigaretter, alkohol och narkotika). För varje ämne har en variabel skapats 

där uppgiven debutålder är angiven som värde. De som inte uppgivit någon debutålder är utan 

värde och exkluderade från analysen. 

 

Oberoende variabler 

De oberoende variablerna har använts i både den linjära och logistiska regressionen. 

 

Elev som tillhör grupp 6-9. Alla elever i grupp 6-9 2002-2012 har värdet 1, övriga 0. 

 

Elev som tillhör grupp 1-9. Alla elever i grupp 1-9 2002-2012 har värdet 1, övriga 0 

 

Elev som svarat på enkät 2004 och efter. En variabel har gjorts för varje ämne som 

undersökts efter det att förändringen av skolorna ägt rum. Tre variabler med samma princip, 

en för cigaretter, en för alkohol och en för narkotika. Elever som svarat att de använt 

cigaretter, alkohol, eller narkotika 2004 och efter har värde 1 de som inte använt har värde 0. 

 

Elev grupp 6-9 som svarat 2004 och efter. En variabel har gjorts för varje ämne som 

undersöks efter det att förändringen i skolan eleverna går ägt rum. Tre variabler med samma 

princip, en för cigaretter, en för alkohol och en för narkotika. Elever i grupp 6-9 som använt 

något av ovanstående preparat efter 2004 har värde 1 övriga har värde 0.  

6.2 Reliabilitet 

Stockholmsenkäten är en erkänd källa för information. Datainsamlingen sker strukturerat och 

dokumenteras efter att varje enkät genomförts. Dock sker insamlandet av flera olika personer 

vilket minskar forskarens kontroll och ökar risken för slumpmässiga fel (Esaiasson et. al. 

2007). Eftersom undersökningen spänner över tio år och innefattar flera tusen svar så är det en 
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marginell risk. 

6.3 Validitet 

Att datan är insamlad på ett adekvat sätt påverkar även validiteten men det finns mycket som 

kan påverka utfallet (Esaiasson et. al. 2007). Först och främst är svaren självskattade vilket 

ökar risken för under- och överskattning av problem eller avsaknad av dem. Det kan även 

finnas svårigheter med att svara på frågorna och att förstå frågorna (ibid). Stockholmsenkäten 

har delats ut under lång tid och utvecklingsenheten arbetar hela tiden med att kvalitetssäkra 

insamlingen av data (Svanberg 2009). Data från Stockholmsenkäten har tidigare använts i 

akademiska uppsatser till exempel Garcia & Luttropp (2011). 

6.4 Generaliserbarhet 

Storstadsregioner i Sverige jämförs ofta och visar på flera likheter i användandet av tobak, 

alkohol och narkotika (se till exempel Centralförbundet för alkohol och narkotikas (CAN) 

årliga rapport om alkohol och narkotikautveckling i Sverige, www.can.se). Det är troligt att 

samma risk- och skyddsfaktorer som redogörs i denna studie finns på andra ställen i Sverige. 

6.5 Etiska överväganden 

Studien utgår från de etiska riktlinjer som antagits av humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (www.vr.se). Inga namn på skolor nämns i studien. Skulle namnen vara 

publicerade så finns risken att fokus skiftas från ett möjligt strukturellt problem till skolan 

som studeras. Då skulle uppgifterna kunna användas på ett sätt som det inte är tänkt, att 

undersöka ett allmänt problemområde. Uppsatsen skulle kunna användas för att kritisera 

personal eller skolledning. Mot bakgrund av detta publiceras inte några namn på skolor som 

medverkar i studien. 

 

Resultat från Stockholmsenkäten 2014 är inte med i studien. Detta för att ytterligare undvika 

identifiering av individer eller skolor. 

 

7 Resultat och slutsatser 
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7.1 Deskriptiv analys medelålder 

 

Den deskriptiva delen redovisar medelåldern för debut av cigaretter, alkohol och narkotika. 

Det som förväntades var att medelålder skulle sjunka när årskurs 6 startar gå med årskurs 7-9. 

Förväntat resultat är en sänkning av medelåldern för grupp 6-9 när man jämför med övriga 

grupper vid mätpunkten 2004 eller mellan 2004-06. För gruppen 1-9 där elevunderlaget sett 

lika dant ut under hela undersökningar kan man förvänta sig en statisk utveckling och på en 

lägre nivå än de andra. Gruppen 7-9 bör uppvisa en högre medelålder än de övriga två 

eftersom de elever i den här gruppen inte har gått tillsammans med åk 7-9 i åk 6. 

 

Det är endast de elever som svarat att de någon gång har använt cigaretter, alkohol eller 

narkotika som får uppge debutålder för respektive ämne. 

 

Deskriptiv analys av medelåldern för debut av cigaretter 

 

Tabell 2 visar antal elever som svarat på frågan ”Hur gammal var du första gången du rökte?” 

För att få svara på frågan behöver den intervjuade ha svarat ja på ett av två alternativ i en 

tidigare fråga i frågeformuläret. Svarar man ”Ja, dagligen” eller ”Ja, ibland” på frågan ”Röker 

du?” blir man ombedd att uppge sin debutålder. Övriga svar räknas som nej och man behöver 

inte uppge någon debutålder. Svarsfrekvensen ligger ganska lågt och frekvensen skiljer sig 

ibland kraftigt åt i de olika grupperna. För pojkar ligger antal svaranden under 20 vid ett 

tillfälle för grupp 6-9 och grupp 7-9. 2006 för grupp 6-9 uppger 20 stycken pojkar sin 

debutålder. Samma år uppger endast 15 pojkar sin debutålder i grupp 7-9. Övriga svar ligger 

mellan 50-22 (se tabell 2). 

 

För flickor ligger svarsfrekvensen under 20 vid ett tillfälle. Vid 2012 är det 15 elever som 

uppger debutålder i grupp 1-9. Övriga svar ligger över 20 (se tabell 2). Procentuellt sett ligger 

svarsfrekvensen runt 20 % för pojkarna. Som lägst ligger pojkarnas svarsfrekvens på 14,4 

procent och den högsta på 27,2 procent. För flickorna ligger frekvensen runt 25 procent. Med 

lägsta värdet 11,3 procent och högsta värdet på 35,1 procent (se tabell 2).  
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Tabell 2. Antal som uppgivit debutålder för rökning 

 

år grupp pojke   flicka   

    Svar (%) ej svar Svar (%) ej svar 

2002 6-9 50 (27,2) 134 54 (35,1) 100 

  1-9 22 (16,2) 114 35 (27,3) 93 

  7-9 33 (25,2) 98 34 (29,8) 80 

    

 

  

 

  

2004 6-9 36 (24,8) 109 27 (18) 123 

  1-9 31 (24) 98 35 (25,9) 100 

  7-9 25(18,5) 110 28 (24,3) 87 

    

 

  

 

  

2006 6-9 20 (13,2) 132 25 (17,1) 121 

  1-9 31 (16,5) 157 40 (26,1) 113 

  7-9 15 (14,4) 89 27 (26,5) 75 

    

 

  

 

  

2008 6-9 34 (23,3) 112 44 (28) 113 

  1-9 24 (18) 109 39 (28,5) 98 

  7-9 23 (22,5) 79 24 (22,6) 82 

    

 

  

 

  

2010 6-9 36 (20,3) 141 45 (28,7) 112 

  1-9 52 (25,9) 149 45 (26) 128 

  7-9 30 (26,8) 82 36 (31,3) 79 

    

 

  

 

  

2012 6-9 34 (22,1) 120 42 (26,4) 117 

  1-9 21 (16,4) 107 15 (11,3) 118 

  7-9 23 (20,5) 89 23 (20,5) 89 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 1 visar pojkarnas medelålders utveckling för rökning över tid. För grupp 6-9 ser man 

en kraftig nedgång i medelålder mellan 2004-2006. Mellan 2006-2008 syns en kraftig ökning 

i debutåldern och de sista två mätpunkterna sjunker medelåldern något. För grupp 1-9 ser man 

en liten nedgång genom hela mätperioden. Grupp 1-9 startar med den högsta medelåldern av 

de tre grupperna och slutar med den lägsta. Det beror i första hand på de övriga två 

gruppernas utveckling. För grupp 7-9 syns en ökning av medelåldern genom hela mätperioden 

med undantag för 2012 som ligger lite under 2010. Grupp 7-9 startar på den lägsta 

medelåldern och slutar på den högsta.  
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Diagram 1: Pojkar, medelålder för rökningsdebut 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 2 visar flickors debutålder över tid. Alla grupper ökar sin medelålder. Grupp 6-9 

visar en nedgång 2004-2006. Sedan följer en kraftig uppgång 2008. Medelåldern fortsätter 

stiga svagt vid de två sista mätpunkterna. Grupp 1-9 sänker medelåldern för rökdebut något 

2002-2004. Efter det ökar debutåldern något vid varje mätpunkt. Grupp 7-9 har en kraftig 

ökning av medelåldern för rökdebut genom hela tidsperioden utom vid 2012 då medelåldern 

sjunker något mot 2010. 
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Diagram 2: Flicka, medelålder för rökningsdebut 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Debutålder för alkohol 

Alla elever som någon gång känt sig berusade får frågan hur gamla de var första gången. Den 

åldern de uppger räknas som debutålder för alkohol. Tabell 3 redovisar hur många som 

uppgivit en debutålder för alkohol. Svarsfrekvensen ligger högre för alkohol än för cigaretter. 

Det beror på att alla som känt sig berusade får frågan hur gamla de var när de drack första 

gången. Procentuellt ligger pojkarnas svarsfrekvens mellan 25 procent som lägst och 45,7 

procent som högst. För flickorna ligger svarsfrekvensen mellan 26,3 procent som lägst och 

55,2 som högst (se tabell 3). 
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Tabell 3. Antal som uppgivit debutålder för alkohol 

 

år grupp pojke   flicka   

    
uppgivit 

ålder 
ej uppgivit 

ålder 
uppgivit 

ålder 
ej uppgivit 

ålder 

2002 6-9 84 (45,7) 100 85 (55,2) 69 

  1-9 58 (42,7) 78 61 (47,7) 67 

  7-9 53 (40,6) 78 45 (39,5) 69 

        
 

  

2004 6-9 56 (38,6) 89 52 (34,7) 98 

  1-9 40 (31) 89 60 (44,4) 75 

  7-9 44 (32,6) 91 48 (41,7) 67 

        
 

  

2006 6-9 56 (36,8) 96 65 (44,5) 81 

  1-9 71 (37,8) 117 65 (42,5) 88 

  7-9 26 (25) 78 32 (31,4) 70 

        
 

  

2008 6-9 58 (39,7) 88 73 (46,5) 84 

  1-9 49 (36,8) 84 52 (38) 85 

  7-9 40 (39,2) 62 39 (36,8) 67 

        
 

  

2010 6-9 70 (39,5) 107 71 (45,2) 86 

  1-9 63 (31,3) 138 86 (49,7) 87 

  7-9 39 (34,8) 73 45 (39,1) 70 

        
 

  

2012 6-9 65 (42,2) 89 66 (41,5) 93 

  1-9 41 (32) 87 35 (26,3) 98 

  7-9 36 (32,1) 76 38 (33,9) 74 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 3 visar medelålder för pojkars alkoholdebut över tid. Alkoholdebuten sker senare än 

cigarettdebut för alla grupper. Grupp 6-9 visar en ökning av medelåldern för alkoholdebut 

genom hela mätperioden. Grupp 1-9 ökar medelåldern fram till 2008. Mellan 2008-2010 

minskar medelåldern kraftigt för att sedan stiga igen 2012. Grupp 7-9 visar stora variationer i 

början på mätperioden. De fyra första mätpunkterna visar höga och låga värden vartannat. 

Först vid 2008 planar värdena ut med tre värden som ligger på ungefär samma värde.  
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Diagram 3: pojkar, medelålder för första gången man kände sig berusad 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 4 visar medelålder för alkoholdebut för flickor över tid. Alla tre grupper har en 

liknande utveckling och ligger nära varandra från 2004. Grupp 6-9 har en ganska statisk 

utveckling. Medelåldern ligger väldigt lika vid alla mätpunkter. En tillfällig minskning syns 

vid 2004. Grupp 1-9 har en svag ökning av medelåldern för alkoholdebut genom hela 

mätperioden. Grupp 7-9 har en positiv utveckling genom hela mätperioden. Grupp 7-9 startar 

på det lägsta värdet 2002 och slutar på det högsta 2012.  

 

Diagram 4: Flickor, medelålder för första gången man känt sig berusad 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 
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Debutålder narkotika 

 

Alla som uppger att de använt narkotika får svara på frågan hur gamla de var första gången. I 

tabell 4 redovisas hur många som uppgivit en debutålder för narkotika. Det är få som uppgivit 

debutålder, vid flera mätpunkter ligger antal svar under 10. 10 är gränsen för att kunna göra 

säkra statistiska analyser så det behöver beaktas när resultaten tolkas (Hosmer et. al. 2010). 

Procentuellt ligger svarsfrekvensen för pojkar mellan 4,5 procent som lägst och 15,9 procent 

som högst (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Antal som uppgivit debutålder för narkotika 

 

år grupp pojke   flicka   

    
Uppgivit 

debutålder 
Ej uppgivit 
debutålder 

Uppgivit 
debutålder 

Ej uppgivit 
debutålder 

2002 6-9 21 (11,4) 163 12 (7,8) 142 

  1-9 12 (8,8) 124 7 (5,3) 124 

  7-9 21 (16) 110 15 (13,2) 99 

    
 

  
 

  

2004 6-9 14 (9,7) 131 12 (8) 138 

  1-9 11 (8,5) 118 14 (10,4) 121 

  7-9 7 (5,2) 128 13 (11,3) 102 

    
 

  
 

  

2006 6-9 14 (9,2) 138 7 (4,8) 139 

  1-9 12 (6,4) 176 19 (12,4) 134 

  7-9 11 (10,6) 93 5 (4,9) 97 

    
 

  
 

  

2008 6-9 13 (8,9) 133 16 (12) 117 

  1-9 16 (12) 117 12 (8,8) 125 

  7-9 8 (7,8) 94 3 (2,8) 103 

    
 

  
 

  

2010 6-9 27 (15,3) 150 7 (4,5) 150 

  1-9 32 (15,9) 169 16 (9,2) 157 

  7-9 15 (13,4) 97 10 (8,7) 105 

    
 

  
 

  

2012 6-9 7 (4,5) 147 16 (10) 143 

  1-9 17 (13,3) 111 4 (3) 129 

  7-9 16 (14,3) 96 14 (12,5) 98 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 5 visar medelålder för pojkars narkotikadebut över tid. Grupp 6-9 har en statisk 

utveckling med en tillfällig nedgång 2004. Grupp 1-9 har höga värden vid de tre första 
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mätpunkterna. Vid de tre sista sjunker medelåldern vid varje mätpunkt. Grupp 7-9 har en svag 

ökning av medelålder för narkotikadebut fram till 2010. Vid 2012 har medelåldern sjunkit 

kraftigt. De som har prövat uppger en högre debutålder än för alkohol. När det är så få som 

uppger en debutålder får varje svar stort genomslag i diagrammet. För pojkar (diagram 5) i 

grupp 6-9 har utvecklingen stått still genom hela mätperioden. Grupp 1-9 börjar på en hög 

medelålder på 15 år men medelåldern sänks på andra halvan av mätperioden och slutar på den 

lägsta nivån. Grupp 7-9 ligger rätt still genom mätperioden men har större variationer i 

resultatet än andra grupper, ingen tydlig trend syns. 

 

Diagram 5: Pojkar, medelålder för narkotika debut 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 6 visar medelåldern för flickors narkotikadebut över tid. Grupp 6-9 visar små 

förändringar. En svag nedgång vid de tre första mätpunkterna följs av en svag ökning vid de 

tre senare. För grupp 1-9 syns en svag ökning av medelåldern vid de fyra första mätpunkterna. 

Vid de två sista mätpunkterna sjunker medelåldern. För grupp 7-9 varierar medelåldern 

kraftigt vid de fyra första mättillfällena. Efter 2008 ligger medelåldern kvar på nästan samma 

nivå vid de följande mättillfällena.  
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Diagram 6: Flickor, medelålder för narkotikadebut 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

 

7.2 Deskriptiv analys Andel som rökt cigaretter, druckit alkohol och 

använt narkotika 

 

Enligt teorin så kommer fler att använda cigaretter, alkohol och narkotika i en yngre ålder när 

de tidigare kommer i kontakt med dessa substanser. Elever i skolor som tog in årskurs 6 

tillsammans med årskurs 7-9 vid läsår 2000-2001 löper större risk att pröva cigaretter, alkohol 

och narkotika än elever som går i skolor med årskurs 7-9, eftersom de exponeras för dem ett 

år tidigare. Grupp 6-9 förväntas få en ökad andel som använder cigaretter, alkohol och 

narkotika vid 2004 års mättillfälle eller mellan 2004-2006. Grupp 1-9 förväntas ha en statisk 

utveckling medan 7-9 förväntas ha en lägre andel som använder cigaretter, alkohol och 

narkotika. 

Andel som någon gång rökt en cigarett. 

Andelen som rökt är mycket större än andelen som uppgivit debutålder för att ha rökt 

cigaretter. Det beror på att här är alla som någon gång rökt en cigarett medräknade, inte bara 

de som uppgivit att de röker dagligen eller ibland. Tabell 5 redovisar alla dem som någon 

gång rökt en cigarett under undersökningsperioden. Den högre svarsfrekvensen visar sig även 

procentuellt. Pojkarnas svarsfrekvens varierar mellan 44,2 procent som lägst och 62,1 procent. 

Flickornas svarsfrekvens varierar mellan 39,1 procent och 66,7 procent (se tabell 5). 
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Tabell 5. Andel som rökt en cigarett 

 

år grupp pojke   flicka   

    har rökt ej rökt har rökt ej rökt 

2002 6-9 111 (60,3) 73 98 (63,6) 56 

  1-9 73 (53,7) 63 79 (61,7) 49 

  7-9 78 (59,5) 53 76 (66,7) 38 

    
 

  
 

  

2004 6-9 90 (62,1) 55 78 (52) 72 

  1-9 68 (52,7) 61 80 (59,3) 55 

  7-9 74 (54,8) 61 76 (66,1) 39 

    
 

  
 

  

2006 6-9 76 (50) 76 77 (52,7) 69 

  1-9 113 (60,1) 75 86 (56,2) 67 

  7-9 46 (44,2) 58 56 (54,9) 46 

    
 

  
 

  

2008 6-9 74 (50,7) 72 104 (66,2) 53 

  1-9 59 (44,4) 74 77 (56,2) 60 

  7-9 50 (49) 52 57 53,8) 49 

    
 

  
 

  

2010 6-9 105 (59,3) 72 83 (52,9) 74 

  1-9 101 (50,2) 100 98 (56,6) 75 

  7-9 58 (51,8) 54 72 (62,6) 43 

    
 

  
 

  

2012 6-9 86 (55,8) 68 86 (54,1) 73 

  1-9 64 (50) 64 52 (39,1) 81 

  7-9 58 (51,8) 54 55 (49,1) 57 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 7 visar andel pojkar som någon gång rökt en cigarett över tid i procent. Grupp 6-9 

ligger högt men andelen sjunker 2004-2006. Från 2006 stiger sedan andelen som någon gång 

rökt 2008 och 2010 för att sjunka lite 2012. För grupp 1-9 syns en ökning av rökare mellan 

2004-2006, andelen sjunker sedan 2008 och ligger still på omkring 50 procent 2010 och 2012. 

Grupp 7-9 minskar andelen som någon gång rökt 2002-2006 efter det stiger andelen svagt 

2006-2012. Grupp 7-9 har en liknade kurva som grupp 6-9, men ligger några procentenheter 

under genom hela mätperioden. 
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Diagram 7: Andel pojkar som någon gång har rökt 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 8 visar andelen flickor som någon gång rökt en cigarett i procent. För grupp 6-9 

varierar andelen som någon gång rökt kraftigt mellan 53 och 65 procent under hela 

mätperioden. 2002 ligger andelen runt 65 procent. 2004 och 2006 ligger den på runt 53 

procent. 2008 ökar den igen till 65 procent för att sedan sjunka ner till cirka 53 procent 2010 

och 2012. Grupp 1-9 har en svag minskning av andel som någon gång rökt genom hela 

mätperioden fram till 2012 där andelen minskat kraftigt. Grupp 7-9 har en minskning i 

andelen som rökt genom hela mätperioden förutom en tillfällig ökning vid 2010 års mätning.  

Diagram 8: Andel flickor (%) som någon gång rökt 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 
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Andel som någon gång känt sig berusad 

 

Av de som känt sig berusade har också alla uppgivit en debutålder. Tabell 6 är identiskt med 

tabell 3. Alla som uppgivit att de känt sig berusade också uppgivit en debutålder. 

Svarsfrekvensen i procent för pojkar varierar mellan 25 procent som lägst och 45,7 procent 

som högst. För flickor varierar det mellan 26,3 procent och 55,2 procent (se tabell 6). 

 

Tabell 6. Andel som prövat alkohol 

 

år grupp pojke   flicka   

    
har 

druckit 
ej druckit 

har 
druckit 

ej druckit 

2002 6-9 84 (45,7) 100 85 (55,2) 69 

  1-9 58 (42,6) 78 61 (47,7) 67 

  7-9 53 (40,5) 78 45 (39,5) 69 

    
 

  
 

  

2004 6-9 56 (38,6) 89 52 (34,7) 98 

  1-9 40 (31) 89 60 (44,4) 75 

  7-9 44 (32,6) 91 48 (41,7) 67 

    
 

  
 

  

2006 6-9 56 (36,8) 96 65 (44,5) 81 

  1-9 71 (37,8) 117 65 (42,5) 88 

  7-9 26 (25) 78 32 (31,4) 70 

    
 

  
 

  

2008 6-9 58 (39,7) 88 73 (46,5) 84 

  1-9 49 (36,8) 84 52 (38) 85 

  7-9 40 (39,2) 62 39 (36,8) 67 

    
 

  
 

  

2010 6-9 70 (39,5) 107 71 (45,2) 86 

  1-9 63 (31,3) 138 86 (49,7) 87 

  7-9 39 (34,8) 73 45 (39,1) 70 

    
 

  
 

  

2012 6-9 65 (42,2) 89 66 (41,5) 93 

  1-9 41 (32) 87 35 (26,3) 98 

  7-9 36 (32,1) 76 38 (33,9) 74 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 9 visar andelen pojkar som någon gång känt sig berusad i procent. För grupp 6-9 

finns en svag ökning av andel som någon gång känt sig berusade genom hela mätperioden. 

Grupp 6-9 har den lägsta andelen 2002 och slutar på det högsta värdet 2012. Andelen som 
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känt sig berusade i grupp 1-9 sjunker svagt genom hela mätperioden, förutom 2008 och 2012 

då andelen ökar svagt. Grupp 1-9 har den högsta andelen 2002 och den lägsta andelen 2012. 

För grupp 7-9 sjunker andelen mellan 2002-2004 för att sedan stiga igen 2006 och 2008. Vid 

de två sista mätpunkterna sjunker andelen som känt sig berusade svagt.  

 

Diagram 9: Andel pojkar som någon gång känt sig berusad 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 10 visar andel flickor som någon gång känt sig berusade över tid i procent. Grupp 6-

9 visar en brant ökning mellan 2004-2006. Andelen som någon gång känt sig berusad 

fortsätter att stiga svagt till 2008 för att sedan minska något 2010 och 2012. Grupp 1-9 sjunker 

andelen som känt sig berusad svagt i början av mätperioden 2004-2008. 2010 ökar andelen 

tillfälligt för att sedan sjunka igen 2012. Grupp 7-9 har en andel som varierar mellan 39-48 

procent genom hela mätperioden. 2008-2012 ligger andelen som någon gång känt sig 

berusade runt 47-48 procent.  
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Diagram 10: Andel flickor som någon gång känt sig berusad 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Andel som någon gång använt narkotika 

Jämför man tabell 4 och 7 syns det att fler har uppgivit att de använt narkotika än vad det är 

som uppgivit en debutålder. Alla som uppger att de har använt narkotika får frågan om 

debutålder men flera har valt att inte svara. Vid flera mättillfällen är antalet svarande under tio 

vilket gör det svårt att göra någon säker analys av materialet (Hosmer et. al. 2010). Hos 

pojkarna är det vid två tillfällen som värdet stiger under 10. 2004 är det 9 stycken som 

uppgivit att de använt narkotika i grupp 7-9. 2008 är det också 9 stycken som svarat att använt 

narkotika i grupp 7-9.  

 

Bland flickorna är det vi 6 mättillfällen under 10 som svarat. 2006 är det 8 i grupp 6-9 och 7 i 

grupp 7-9 som uppger att de använt narkotika. 2008 är det 5 som uppgivit att de använt 

narkotika i grupp 7-9. 2010 är det 9 som uppgivit att de använt narkotika i grupp 6-9 och 

grupp 7-9. 2012 är det 5 som uppgivit att de använt i narkotika i grupp 1-9. Det låga 

deltagandet gör att siffrorna ska tolkas med stor försiktighet. I procent varierar 

svarsfrekvensen för pojkar mellan 22,8 procent som högst och 6,7 procent som lägst. För 

flickor är det lägre siffror. Det lägst värdet är 3,8 procent och det högsta 14,4 procent (se 

tabell 7). 
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Tabell 7 Andel som använt narkotika 

 

år grupp pojke   flicka   

    använt ej använt använt ej använt 

2002 6-9 22 (12) 162 15 (9,8) 139 

  1-9 17 (12,7) 117 10 (8) 115 

  7-9 29 (22,8) 98 16 (14,4) 95 

    
 

  
 

  

2004 6-9 18 (12,4) 127 16 (10,7) 134 

  1-9 13 (10,1) 116 14 (10,4) 120 

  7-9 9 (6,7) 126 11 (9,6) 103 

    
 

  
 

  

2006 6-9 17 (11,3) 134 8 (5,5) 137 

  1-9 16 (8,7) 167 18 (12) 132 

  7-9 15 (14,6) 88 7 (6,9) 95 

    
 

  
 

  

2008 6-9 15 (10,5) 128 10 (6,5) 145 

  1-9 16 (12,1) 116 13 (9,5) 124 

  7-9 9 (9,3) 88 5 (4,9) 97 

    
 

  
 

  

2010 6-9 32 (18,4) 142 9 (5,7) 149 

  1-9 34 (17) 166 16 (9,4) 154 

  7-9 17 (15,5) 93 9 (8) 103 

    
 

  
 

  

2012 6-9 12 (7,8) 141 16 (10,1) 142 

  1-9 22 (17,74) 102 5 (3,8) 125 

  7-9 22 (20,2) 87 15 (13,6) 95 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 11 visar andel pojkar som någon gång använt narkotika i procent. Grupp 6-9 har en 

svag nedgång i andel som använt narkotika 2002-2008. Andelen stiger kraftigt 2010 för att 

sedan minska igen 2012. Grupp 1-9 visar en svag nedgång 2002-2006. Nedgången följs av en 

brantare ökning i andel som använt narkotika 2006-2010. Mellan 2010-2012 har ökningen 

planat ut och håller sig på samma nivå. Grupp 7-9 visar stora variationer i andel som har 

använt narkotika. Vid den första mätpunkten ligger narkotikaanvändandet på över 20 procent. 

2004 har det sjunkit till nästan 5 procent. 2006 ökar det igen till nära 15 för att sjunka till 

under 10 procent 2008. Mellan 2008-2012 har andelen som använt narkotika stigit med cirka 

5 procent per år. 
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Diagram 11: Andel pojkar som någon gång använt narkotika 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

Diagram 12 visar andel flickor som någon gång använt narkotika i procent. För Grupp 6-9 

ligger de två första mätpunkterna på ungefär 10 procent. Mellan 2006-2010 ligger andelen 

som använt narkotika på runt 6 procent. 2012 har andelen ökat till 10 procent. Grupp 1-9 ökar 

andelen som använt narkotika från 8 till 12 procent 2002-2006. Efter det sjunker andelen 

stadigt och slutar 2012 på 4 procent. Grupp 7-9 minskar andelen som använt narkotika från 14 

procent 2002 till runt 4 procent 2008. Andelen ökar sedan brant och är 2012 åter uppe i 14 

procent.  

 

Diagram 12: Andel flickor som någon gång använt narkotika 

 

Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 



30 

 

 

Sammanfattning av den deskriptiva analysen 

De deskriptiva diagrammen ser ut att visa slumpvisa variationer mellan mätperioderna. Inget 

tydligt mönster syns för att bekräfta teorin om att införandet av årskurs 6 skulle ha någon 

effekt på elevers debutålder av cigaretter, alkohol eller narkotika. Den deskriptiva analysen 

för andelen som använt cigaretter, alkohol eller narkotika visar inte heller upp någon tydlig 

effekt av införandet av årskurs 6. För att se om införandet av årskurs 6 har haft någon effekt 

behövs en djupare statistik analys göras.  

 

7,3 Regressionsanalys  

 

I analysen används logistisk och linjär regression. Logistisk regression har används för att 

undersöka hur antalet elever som använt cigaretter, alkohol och narkotika förändrats över tid. 

Eftersom frågan som ställts endast har två svar (ja för att ha använt och nej för att inte ha 

använt) har en binär logistisk regression gjorts. Tre regressioner har gjorts där de oberoende 

variablerna är elever i grupp 6-9, elever i grupp 1-9, elever som svarat 2004 och senare, elever 

i grupp 6-9 som svarat 2004 och senare. Grupp 7-9 är referensgrupp. Beroende variabel är 

andel som någon gång rökt en cigarett, druckit alkohol, använt narkotika. Se även kapitel 6,1 

för beskrivning av variabler. 

 

Linjär regression har använts för att se hur elevsammansättningen på skolan påverkar 

debutålder för rökning, alkohol och narkotika. För den linjära regressionen har endast de som 

svarat ja på frågan om de använt cigaretter, alkohol eller narkotika som fått uppge debutålder 

för respektive ämne. Tre separata analyser har gjorts, en för varje beroende variabel 

(debutålder för rökning, alkohol och narkotika). Oberoende variabler är elever i grupp 6-9, 

elever i grupp 1-9, elever som svarat 2004 och efter, elever i grupp 6-9 som svarat 2004 och 

efter. Grupp 7-9 är referensgrupp.  

 

Tabell 8 och 9 ska inte tolkas som att det finns ett samband mellan de olika beroende 

variablerna utan ska läsas individuellt. Analyserna tar inte upp ett möjligt samband mellan att 

till exempel rökning ger en ökad risk för att också dricka alkohol. 

 

Alla regressioner är uppbyggda enligt samma modell. Först resultatet för grupp 6-9 genom 
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hela undersökningsperioden (2002-2012). Sedan resultatet för grupp 1-9 för hela 

undersökningsperioden. Den tredje variabeln visar utveckling från 2004. Sist visas 

utvecklingen för grupp 6-9 från 2004. 

 

Det förväntade resultatet är att det i fjärde raden ska synas en effekt av att ta in årskurs 6 

tillsammans med årskurs 7-9. För att bekräfta hypotesen ska det finnas en positiv utveckling i 

den logistiska regressionen. Det skulle betyda att en större andel elever i skolor som har 

årskurs 6-9 använder cigaretter, alkohol och narkotika. I den linjära regressionen, som 

undersöker debutålderns utveckling är det förväntade resultatet att det syns en negativ effekt i 

rad fyra. Det skulle betyda att elever i skolor med årskurs 6-9 debuterar tidigare med 

cigaretter, alkohol och narkotika i tidigare än andra skolor. 

 

Logistisk regression 

Den binära regressionen undersöker hur andelen som har använt cigaretter, alkohol och 

narkotika förändrats över undersökningsperioden. Positiva resultat ska tydas som att det är 

högre risk att en elev någon gång har använt cigaretter, alkohol och narkotika. Negativa 

resultat ska läsas som att det är en lägre risk att en elev använt cigaretter, alkohol och 

narkotika. I tabell 8 redovisas resultatet av den binära logistiska regressionen. 

 

Tabell 8: Effekten på andel som rökt cigaretter, druckit alkohol, använt narkotika 

Variabler cigaretter alkohol 
 

narkotika 
   Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka 

 
            

Elev tillhör grupp 6-9 
,144 
(,202) 

-,103 
(,222) 

,177 
(,201) 

,563*** 
(,215) 

-,646** 
(,283) 

-,400 
(,342) 

 
  

 
  

 
  

 
Elev tillhör grupp 1-9 

,008 
(,101) 

-,160 
(,105) 

,062 
(,106) 

,197* 
(,106) 

-,159 
(,139) 

-,105 
(,166) 

 
  

 
  

 
  

 Elev som svarat på enkät 2004 och efter 
plus referensgrupp 

-,214 
(,135) 

-,357** 
(,145) 

-,363*** 
(,137) 

-,205 
(,142) 

-,333* 
(,173) 

-,270 
(,211) 

 
  

 
  

 
  

 Elev grupp 6-9 som svarat 2004 och 
efter 

,093 
(,215) 

,066 
(,234) 

,162 
(,215) 

-,283 
(,228) 

,468 
(,305) 

,134 
(,368) 

 
  

 
  

 
  

 
constant 

,266** 
(,134) 

,663*** 
(,146) 

-,363*** 
(,135) 

-,354** 
(,142) 

-1,345*** 
(,169) 

1,827*** 
(,208) 

 
  

 
  

 
  

 Standard fel inom parentes *** p<0,01, 
** P<0,05, * p<0,1   

 
  

 
  

 Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 
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Tabell 8 visar att det inte finns själ att tro att införandet av årskurs 6 tillsammans med årskurs 

7-9 påverkat andelen ungdomar som använt cigaretter, alkohol eller narkotika. Rad 4 i 

modellen visar positiva resultat förutom hos flickors medelålder för alkohol men inga av 

resultaten är signifikanta. 

 

Linjär regression 

 

Resultatet från analysen av debutålderns förändring redovisas i tabell 8 som relativa risker för 

att börja röka, dricka alkohol, använda narkotika. Tabellen visar få signifikanta värden och 

små förändringar. Positiva värden ska läsas som att det är en högre risk att en elev är äldre vid 

sin debut än den tidigare mätpunkten. Negativa värden ska läsas som att en elev riskerar att ha 

en lägre debutålder än vid ett tidigare mättillfälle. 

 

Tabell 9: Elevsammansättningens effekt på debutålder för cigaretter, alkohol och 

narkotika 

Variabler cigaretter alkohol 
 

narkotika 
   Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka 

Elev tillhör grupp 6-9 
,364 
(,359) 

,165 
(,291) 

-,013 
(,136) 

,493*** 
(,165) 

-,012 
(,320) 

,146 
(,351) 

 
  

 
  

 
  

 
Elev tillhör grupp 1-9 

,035 
(,199) 

,056 
(,158) 

-,110 
(,111) 

,082 
(,089) 

,146 
(,173) 

,125 
(,172) 

 
  

 
  

 
  

 Elev som svarat på enkät 2004 och 
efter plus referensgrupp 

,384 
(,264) 

,377* 
(,205) 

,429*** 
(,137) 

,339*** 
(,115) 

-,132 
(,221) 

,039 
(,230) 

 
  

 
  

 
  

 Elev grupp 6-9 som svarat 2004 och 
efter 

-,270 
(,394) 

-,022 
(,314) 

-,087 
(,211) 

-,353**  
(,175) 

-,066 
(,355) 

-,032 
(,387) 

       
constant 

12,003*** 
(,253) 

12,261*** 
(,202) 

13,326*** 
(,136) 

13,330*** 
(,117) 

14,250*** 
(,206) 

14,188*** 
(,213) 

       Standard fel inom parentes *** p<0,01, ** P<0,05, * p<0,1 
 Källa: Egen sammanställning av data från Stockholmsenkäten 2002-2012 

 

 

Tittar man i tabell 9 på fjärde raden syns det enda värdet som med statistisk signifikans 

bekräftar teorin. Flickor som går i skolor som införde en årskurs sex tillsammans med årskurs 

7-9 riskerar att göra alkoholdebut tidigare än flickor i skolor som haft årskurs 7-9 eller 1-9 

under hela mätperioden. Ser man vidare på den raden kan man se att även övriga värden pekar 
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åt samma håll. Alla värden i modellens fjärde rad har negativa värden men bara ett är 

signifikant. Tabell 9 visar att det finns ett begränsat stöd för hypotesen men de flesta 

parametrar antyder en frånvaro av negativa effekter. 

 

7,4 Slutsats 

 

Med införandet av förskoleklass i grundskolan fick flera tidigare låg- och mellanstadieskolor 

inte plats med årskurs 6. Effekten blev att en del högstadieskolor tog in årskurs 6 tillsammans 

med årskurs 7-9. Personal i dessa skolor befarade att eleverna skulle bli intresserade av tobak, 

alkohol och narkotika ett år tidigare än de annars skulle bli. Syftet med studien är att svara på 

om det finns fog för personalens farhågor. 

 

Tre grupper av skolor medverkar i studien, grupp 6-9, grupp 1-9 och grupp 7-9. Gruppens 

namn visar på vilka årskurser som finns i skolorna. Alla skolor i grupp 6-9 tog in årskurs 6 

läsåret 2000-2001. Utifrån ’The Social Development Model’ (SDM) formulerades hypotesen 

att skolor som tog in årskurs 6 med årskurs 7-9 skulle uppleva en sänkning av debutåldern för 

tobak, alkohol och narkotika när man jämför med skolor som inte tagit in årskurs 6. Denna 

sänkning av debutåldern skull inträffa från 2004 då de första elever som gick årskurs 6 

tillsammans med årskurs 7-9 svarade på stockholmsenkäten. 

 

Hypotesen testas av en tidsstudie med data från Stockholmsenkäten, en totalundersökning 

över ungdomars tobak, alkohol och narkotikavanor som delas ut vartannat år till alla elever i 

åk 9 i Stockholm. Data har samlats från 2002-2012 sammanlagt 6 stycken mätpunkter. 

Analysen består av en deskriptiv del och regressionsanalys.  

 

Den deskriptiva delen består av en genomgång av hur medelåldern för debut av cigaretter, 

alkohol och narkotika har utvecklats över tid och hur andelen som någon gång prövat 

cigaretter, alkohol och narkotika utvecklats över tid.  

 

Den deskriptiva analysen visar inga tydliga mönster på att införandet av årskurs 6 haft någon 

effekt på vare sig debutålder eller på antalet som använt cigaretter, alkohol eller narkotika. De 

diagram som redovisas ser ut att visa slumpvisa variationer mellan mätperioderna. Det behövs 

en djupare statistisk analys för att se om införandet av årskurs 6 har haft någon effekt på 

debutålder och andel som använt cigaretter, alkohol och narkotika. 
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Regressionsanalysen består av två analyser. En binär regression som undersöker hur andelen 

som använt cigaretter, alkohol och narkotika utvecklats över tid och en linjär regression som 

tittar på hur medelåldern för debuten av cigaretter, alkohol och narkotika utvecklats över tid. 

Studien undersöker inte om det finns något samband mellan till exempel rökning och 

narkotikaanvändning. 

 

Resultaten av studien visar att skolors elevsammansättning påverkar flickors alkoholvanor 

efter den införda förändringen. Flickor i grupp 6-9 har en högre risk att prova alkohol innan 

gymnasiet och riskerar att dricka vid en tidigare ålder än flickor i grupp 1-9 och 7-9. 

 

Det finns ett begränsat stöd för teorin. Flickors debutålder har påverkats av införandet av 

årskurs 6 tillsammans med årskurs 7-9. Flickor som går i skolor som tagit in årskurs 6 

tillsammans med årskurs 7-9 riskerar att göra sin alkoholdebut tidigare än flickor som går i 

skolor med årskurs 7-9 eller 1-9. Man ska dock ta hänsyn till att övriga parametrar inte visade 

något statistiskt säkerställt belägg för en effekt i och med införandet av årskurs 6. 

 

8. Diskussion 

Att kontrollera data med begränsad spännvidd är problematiskt (Frankfurt-Nachmias 

Nachmias 1996). Datan i den här studien har en spridning på max 8 (7-15 för rökning). Det 

begränsar möjligheterna för signifikanta normalfördelningar. Är medelålder det bästa måttet 

när man bara kan få en så grund spridning? Kanske bör man hitta andra sätt att mäta 

användning av tobak, alkohol och narkotika. Ett sätt för att öka spridningen är att öka antalet 

mätpunkter. Man skulle kunna införa årstid i svarsalternativen. Svarsalternativen skulle då till 

exempel kunna vara: ”Ja, jag har använt narkotika”. ”Jag var 15 år och det var på sommaren”. 

 

Alkohol verkar vara det preparat som fungerar bäst in i modellen som den här studien har valt 

att använda. Det kan ha att göra med att det är den vanligaste drogen bland unga, vanligare än 

tobak. Enligt Stockholmsenkäten så är det fler som dricker än som röker dagligen eller i 

bland. Alkohol är även den drog man börjar med i högstadiet. Flera av de som röker, röker 

tidigt i högstadiet. Det betyder att man redan har kommit i kontakt med tobak och blivit 

uppmuntrad att röka. De flesta vet vad alkohol är i årskurs sex men uppmuntran att smaka 

kommer först i högstadiet och därför passar alkohol in i en undersökning om drogvanor i 
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högstadiet. Andra droger kommer man eventuellt i kontakt med på högstadiet, men det är inte 

lika många som har tillgång till det. Uppmuntrad att använda blir man sent i högstadiet och 

det är först i gymnasiet som Stockholmsenkäten visar en ökning i narkotikaanvändning.  

 

Narkotikaanvändning verkar gå emot teorin i studien. Enligt den deskriptiva delen ser man 

störst ökning i skolor med årskurs 7-9. Att andelen som använt narkotika inte alls stämmer 

med teorin kan ha flera orsaker. Urvalet är litet. Antalet svaranden är under 10 vid flera 

mätpunkter. Med ett så litet urval blir det svårt att göra några statistiska uträkningar (Hosmer 

m.fl. 2003). Medelåldern för narkotikadebut är så hög att effekten av elevunderlag inte längre 

fungerar som en risk- eller skyddsfaktor. Det är andra riskfaktorer som inte påverkas av 

skolan i lika hög grad som avgör om man använder narkotika, till exempel vilka man umgås 

med på sin fritid. En elev i årskurs 9 är mer rörlig och har andra möjligheter till sociala 

sammanhang. 

 

Flera anledningar kan finnas till att det inte syns en klar skiljelinje mellan de olika 

elevsammansättningarna i undersökningen. Det kan finnas stora variationer inom de olika 

grupperna. Man kan tänka sig att det inte bara är skolornas elevsammansättning som spelar 

roll utan även skolornas geografiska läge. Att det geografiska läget spelar roll för en skolas 

resultat är dokumenterat av Utvecklingsenheten (Sandahl 2014). Det kan vara så att 

geografiskt läge också påverkar debutåldern.  

 

Att varje skola själv ansvarar för sitt preventiva arbete kan spela in. Inom Stockholm stad har 

ett ANDT-program (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak program) tagits fram med 

riktlinjer för vad varje skola och stadsdel ska arbeta med men hur de gör det bestämmer var 

och en för sig själv. Man kan anta att olika mycket resurser läggs på förebyggande och 

preventivt arbete. 

 

Det kanske inte är debutålder på tobak, alkohol och narkotika personalen märker av när de 

uttrycker att eleverna bara börjar bli intresserade ett år tidigare. Barnen i årskurs sex som 

börjar med årskurs 7-9 utrycker kanske andra vuxenmarkörer. Eleverna kanske börjar med 

smink, får pojk- eller flickvänner eller helt enkelt slutar leka ett år tidigare? 

 

På frågorna om medelålder är det få som behöver svara. När det gäller rökning är det bara de 

som uppger att de röker dagligen och ibland som behöver svara på hur gamla de var när de 
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började röka. Den största gruppen uppger att de smakat men inte röker regelbundet. För att få 

ett ännu bättre material borde alla som rökt få frågan om hur gamla de var när de rökte för 

första gången. 

 

9. Vidare forskning 

Det behövs mer forskning överlag på skolors preventiva arbete. Det behövs mer 

dokumentation och utvärderingar på genomförda satsningar och mer kunskap om risk- och 

skyddsfaktorer i skolan. En sen debutålder anses av många vara en av de största 

skyddsfaktorerna för att inte hamna i en destruktiv livscykel (Andershed & Andershed 2005, 

Lagerberg & Sundelin 2008, Ginsberg et. al. 2010, Hawkins et. al. 1985 & 1992). Av den 

enkla anledningen borde mer resurser läggas på forskning om hur det på bästa sätt kan arbetas 

förebyggande. 

 

Den här uppsatsen tar upp ett ämne många har talat om men få utvärderat. Under 1990-talet 

gjordes stora förändringar i den svenska skolan. Det fick resultatet att skolan decentraliserades 

och gjordes till den mest oreglerade skolan i värden. Väldigt lite har forskats om vad detta 

hade för inverkan på den svenska skolan (Fredriksson 2009, Nilsson 2002). Den här uppsatsen 

har försökt se hur omorganisering av elevunderlag i skolor, en direkt konsekvens av att 

förskoleklasser infördes 1998, har påverkat debutålder av cigaretter, alkohol och narkotika. 

Det behövs mer forskning om detta, hur 1990-talets reformationer av skolan har påverkat 

eleverna, lärarna och skolan i stort. 

 

J. D. Hawkins som först formulerade The social development theory (1985) arbetar vidare 

med teorin och hur den kan användas praktiskt. Han har varit med och skapat ”Social 

Development Group” (SDRG) där han omsätter SDM i praktiken (www.sdrg.org). Det skulle 

vara intressant att se en undersökning om det skulle gå att använda sig av SDRGs metoder i 

Sverige. 

 

Utvecklingsenheten, som äger Stockholmsenkäten, borde öppna upp ännu mer för studenter 

och forskare att ta del av den kunskapsbank som enkäten är. Får till exempel studenter 

tillträde till arkiven kan man koda om materialet så att längre tidsstudier möjliggörs. 
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10. Tack 

Flera behöver ett stort tack till att denna studie gjordes. Ett stort tack till: 

Ann-Zofie Duvander vars hjälp har varit till lika stor betydelse som hennes tålamod. 

Carina Cannertoft tidigare på Utvecklingsenheten i Stockholm, som var med och 

uppmuntrade idén att använda Stockholmsenkäten som källmaterial. 

Erik Begler och Max Lundin på Utvecklingsenheten för hjälpen med att ta fram material. 

Sara Persson för alla diskussioner och tips om statistiska metoder 

Anna Nell Florén för hjälp med korrekturläsning 
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