
Stockholmsenkäten 2022

Temarapport

- Droger och spel

Gymnasiets år 2



Innehållsförteckning

o Om undersökningen
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o Alkoholkonsumtion

o Narkotika

o Sniffning

o Spel om pengar



Stockholmsenkätens syften

 Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk-

och skyddsfaktorer.

 Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteenden 

förändras över tid.

 Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om 

ungas livsvillkor.

 Mobilisera skolpersonal, föräldrar och elever i det 

förebyggande arbetet.

 Fungera som underlag för forskning och utveckling samt för 

att fördela resurser för förebyggande insatser



Undersökningens genomförande

 Stockholmsenkäten

• Besvaras av elever i grundskolans årskurs 9 samt gymnasiets år 2.

• Innehåller 103 frågor med tillhörande delfrågor.

• Besvaras under våren 2022 efter sportlovet.

• För eleverna i Stockholms stad besvarade hälften av skolorna enkäten traditionellt med hjälp av 

pappersenkäter under lektionstid och den andra hälften genomförde enkäten webbaserad under 

lektionstid. Enkäterna besvarades anonymt. Vuxen närvarade under tillfället för ifyllande.

 Origo Group AB har genomfört datainsamlingen.

 Undersökningen genomförs, förutom i Stockholm, i 24 av länets 26 kommuner.



Resultatredovisning

 Rapporten presenterar ett urval frågor från undersökningsresultatet 

som handlar om brott och utsatthet för brott. Resultaten 

presenteras redovisat per stadsdelsområde och uppdelat på pojkar 

och flickor. 

 I diagrammen redovisas en total som utgörs av samtliga elever 

som bor i Stockholms stad. Procentandelarna som redovisas i 

diagrammen baseras på samtliga svarande elever om inget annat 

anges.

 Om endera pojke eller flicka har färre än sju svar redovisas inte 

svarsandelar av anonymitetsskäl. 



Antal svarande i årskursen

Stadsdelsområde
År 2 gymnasiet 

pojkar

År 2 gymnasiet 

flickor

Rinkeby-Kista 111 106

Spånga-Tensta 130 144

Hässelby-Vällingby 194 224

Bromma 294 280

Kungsholmen 128 156

Norrmalm 109 135

Östermalm 157 174

Södermalm 305 309

Enskede-Årsta-Vantör 249 228

Skarpnäck 107 111

Farsta 131 115

Hägersten-Älvsjö 279 289

Skärholmen 114 103

Staden totalt 2308 2374



Tobaksbruk



Elever som röker
(dagligen eller ibland)



Elever som röker e-cigaretter 
(dagligen eller ibland)



Elever som röker e-cigaretter bland de som röker eller har 

rökt men slutat
(dagligen eller ibland)



Elever som snusar 
(dagligen eller ibland)

2002-2020 formulerades frågan Snusar du? Från 2022 baseras resultatet på både traditionellt snus med tobak 

och vitt snus/nikotinpåse.



Elever som snusar traditionellt snus med tobak
(dagligen eller ibland)



Elever som snusar vitt snus/nikotinpåse 
(dagligen eller ibland)



Elever som köper tobak själva i butik eller kiosk 
(bland de som använder tobak dagligen/ibland och är under 18 år)



Elever som får röka eller snusa för sina föräldrar 
(bland de som röker eller snusar dagligen/ibland)



Alkoholkonsumtion



Elever som inte dricker alkohol



Elever som någon gång har varit berusade



Elever som har känt sig berusade 
- under den senaste 4-veckorsperioden



Total årlig alkoholkonsumtion 
(omräknat i hundraprocentig alkohol i centiliter - medelvärde)



Elever som storkonsumerar alkohol 
- minst 1 gång i månaden

Storkonsumenter – elever som uppger att de minst en gång i månaden konsumerar alkohol motsvarande 18 cl 

sprit eller en helflaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/läsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl.



Elever som köper folköl själv i affär 
(som dricker alkohol och är under 18 år)



Elever som var hemma eller hemma hos någon 

annan senaste gången de drack alkohol 



Elever som var utomhus på gatan, i en park eller annan 

öppen plats senaste gången de drack alkohol



Elevers vanligaste sätt att få tag på alkohol: 

lovligt från sina egna föräldrar

Av de som har svarat att de dricker alkohol.



Elevers vanligaste sätt att få tag på alkohol:

från syskon

Av de som har svarat att de dricker alkohol.



Elevers vanligaste sätt att få tag på alkohol: 

från kamrater eller kamraters syskon

Av de som har svarat att de dricker alkohol.



Elevers vanligaste sätt att få tag på alkohol: 

köper privatimporterad eller smugglad alkohol

Av de som har svarat att de dricker alkohol.



Elever som druckit hemtillverkad sprit (hembränt) 
- de senaste 12 månaderna



Narkotika



Elever som någon gång har använt narkotika



Elever som någon gång har använt narkotika 

den senaste 4-veckorsperioden 
(bland samtliga)



Elever som någon gång haft möjlighet att använda narkotika 
(av de som inte använt narkotika)



Sniffning



Elever som någon gång har sniffat



Spel om pengar



Elever som satsat pengar på spel
- de senaste 12 månaderna

Exempel: kasinospel, pokerspel, spelautomater, Loot-lådor, tips, lotter, vadslagning eller liknande.

Frågan är omformulerad i år. 2020 fanns svarsalternativen Nej/Ja online (dator, mobil, surfplatta)/Ja – på 

annat sätt. Tidigare fanns svarsalternativen Nej/Ja.



Elever som har satsat minst 200 kronor på spel 

de senaste 30 dagarna 
(bland de som spelat de senaste 12 månaderna)

*Färre än 7 svar.



Elever som upplevt problem av sitt spelande 

de senaste 12 månaderna 
(bland de som spelat de senaste 12 månaderna)

Problem av spelande representeras av att ha valt svarsalternativen "1-2 ggr" eller "3 ggr eller fler" på minst en av frågorna:

75a. Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna: försökt minska ditt spelande?

75b. Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna: känt dig rastlös och irriterad om du inte kunnat spela?

75c. Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna: ljugit om hur mycket du spelat?

*Färre än 7 svar.



Elever som upplevt problem av sitt spelande de senaste 12 

månaderna (under 18)
(bland de som spelat de senaste 12 månaderna)

Problem av spelande representeras av att ha valt svarsalternativen "1-2 ggr" eller "3 ggr eller fler" på minst en av frågorna:

75a. Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna: försökt minska ditt spelande?

75b. Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna: känt dig rastlös och irriterad om du inte kunnat spela?

75c. Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna: ljugit om hur mycket du spelat?

*Färre än 7 svar.


