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Vetenskaplig slutredovisning av projekt stött av VR:s anslag för ”Stora databaser”.

Projektnamn: Ett nytt verktyg för livsförlopps- och intergenerationella analyser – en Stockholmsk
födelsekohort 1953-2005.
Bakgrund:
Dataregistret ”Född i Stockholm på 50-talet” eller ”Stockholm Birth Cohort” består av barn födda
1953 och boende i Stockholm år 1963. Det ursprungliga urvalet av kohortmedlemmar (n=15.117)
gjordes år 1963, inom ramen för det dåvarande Metropolitprojektet. Datainsamling kring kohorten
upphörde år 1984, genom ett särskilt beslut av Datainspektionen och materialet anonymiserades möjligheten att identifiera ingående personer togs bort. Efter ny etikprövning år 2003 kunde
kohorten påföras nya registerdata under åren 2004/2005. Det möjliggjordes genom att
ursprungskohorten matchades mot en annan anonymiserad databas med hjälp av en sk
matchningsalgoritm bestående av 13 variabler vilka ingick i båda registren. Den senare databasen
har kunnat uppdateras regelbundet och därigenom har även Stockholm Birth Cohort (n=14.294)
kunnat påföras nya registerdata. Proceduren är utförligt beskriven i två publikationer (Stenberg och
Vågerö 2006; Stenberg, Vågerö, Österman et al, 2007). Databasens förhistoria, pånyttfödelse och
nutida användning har skildrats i en svensk monografi: ”Folkhemsbarn i forskarfokus” (Stenberg
2013).
Skapandet av Stockholm Birth Cohort prövades och godkändes ursprungligen av Karolinska
Institutets regionala forskningsetikkommitté (2003) och av Vetenskapsrådets etiska kommittee
(2007). Under år 2010/2011 har Datainspektionen genomfört en sk registerinspektion av Stockholm
Birth Cohort, där man preciserat Datainspektionens synpunkter, och i praktiken upphävt det 27 år
gamla beslutet om att registret skulle upphöra. I december 2011 har regionala
etikprövningsnämnden i Stockholm ånyo godkänt att dataregistret används för det
forskningsprogram som VR stött. Under den tid Datainspektionens översyn av registret pågick
införde vi frivilligt ett tillfälligt moratorium på nya datauttag - endast redan påbörjade arbeten fick
fullföljas. Detta har sedan hävts och från år 2012 fram till idag (2014-06-30) har flera delprojekt
kunnat genomföras och publiceras.
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Dataregistrets nuvarande status:
I linje med den ansökan vi skrev till VR har Stockholm Birth Cohort uppdaterats med nya uppgifter
från LISA-registret (inkomster, utbildning), slutenvårdsregistret och dödsorsaksregistret. Samtliga
nya registeruppgifter sträcker sig längre än 2005, vilket var ambitionen i den ursprungliga ansökan.
Just nu är inkomstdata, slutenvårdsdata och dödlighetsdata uppdaterade till 2008-2010. Data från
värnpliktsregistret har tagits in på nytt för att korrigera brister i den gamla datainsamlingen. Genom
länkning till flergenerationsregistret har uppgifter om syskon, föräldrar och barn till de ursprungliga
kohortmedlemmarna kunnat analyseras. Det arbetet är bara i sin början men kommer att spela en
framträdande roll under nästa femårsperiod.
Statistiska Centralbyrån innehar den nyckel som ytterst gör det möjligt för oss att lägga till nya
registerdata på kohorten. Vi har kommit överens med SCB om att nyckeln sparas åtminstone till år
2017. Den nya lagstiftning som föreslås i Bengt Westerbergs registerforskningsutredning (SOU
2014:45) skulle underlätta framtida möjligheter att använda, vårda och utveckla Stockholm Birth
Cohort till en mångsidig forskningsdatabas.

Styrgrupp
En styrgrupp bestående av Ylva Almquist (ordförande), Denny Vågerö, Sten-Åke Stenberg, Reidar
Österman, Hans Grönqvist samt Kristina Sonmark (samtliga Stockholms universitet) diskuterar
löpande alla pågående projekt. Gruppens uppgift är att skydda databasens integritet, att underlätta
för användare och att föra samman personer som arbetar med liknande frågeställningar. Gruppen
leder också arbetet för fortsatt finansiering, dokumentation, vård och utveckling av databasen.
Dokumentationen har starkt förbättrats och en löpande rapportering av publicerade arbeten finns nu
på hemsidan www.stockholmbirthcohort.su.se . En systematisk jämförelse mellan de variabler som
ingår i den danska Metropolitundersökningen och variablerna i Stockholm Birth Cohort har
genomförts och dokumenterats i syfte att underlätta komparativa studier.

Resultat
Fyrtio vetenskapliga arbeten har publicerats, eller är under publicering, sedan det nuvarande
projektet inleddes år 2008. Listan på arbeten bifogas som bilaga 1. En styrka i Stockholm Birth Cohort
är dess osedvanligt rika information om sociala förhållanden under barndomen. Livsförloppsstudier
på andra material tvingas ofta nöja sig med grova indikatorer på barndomsmiljöer, som t.ex pappans
samhällsklass eller utbildning och huruvida föräldrarna är gifta och lever ihop eller ej. Stockholm
Birth Cohort innehåller förvisso sådan information men dessutom mer specifik information inom
många områden, inhämtad direkt från barnet, från barnets mamma eller från registerdata, inklusive
anteckningar i socialregistret.
Många av de publicerade arbetena fokuserar på förhållanden under barndomen och skoltiden och
hur dessa påverkar olika individuella förhållanden senare i livet. Vänskapsförhållanden och
kamratstatus i skolklassen har visats ha koppling till utbildningsnivå, inkomst, sjukdom, självmord och
för tidig död under vuxenlivet. Föräldrars involvering i barnens skolarbete har inte oväntat betydelse
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för barnens uppnådda utbildning, men dess betydelse varierar med föräldrarnas egen sociala
ställning. Konsekvenserna av social isolering eller social exkludering under barndomen och
ungdomstiden har studerats i flera arbeten.

Slutsats
Stockholm Birth Cohort är en unik databas, där drygt 14.000 individer följts under mer än ett halvt
sekel. Den är rik på sociala barndomsdata, tex vänskapsrelationer i skolklassen eller förhållandet
barn/föräldrar, och forskarna har lyckats koppla dessa och andra barndomsdata till senare
livschanser på ett övertygande sätt. Detta arbete kan fördjupas och utvecklas, bland annat genom att
mer systematiskt utnyttja syskondata. Frågor om det ”sociala arvet”, och om intergenerationell
överföring av risk, kan också belysas mer systematiskt än hittills genom att kohortmedlemmarna kan
kopplas både till sina föräldrar och barn. I synnerhet om möjligheten bibehålls att löpande föra på ny
registerinformation kan Stockholm Birth Cohort utvecklas till en rik och mångsidig forskningsdatabas
av intresse för både samhälls- och folkhälsovetenskapen.

Bilaga 1. Publicerade arbeten 2008-2014
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