
Brott bland ungdomar  
i årskurs nio

Resultat från Skolundersökningen  
om brott åren 1995–2011

Rapport 2013:3



Brott bland ungdomar  
i årskurs nio

Resultat från Skolundersökningen  
om brott åren 1995–2011

Rapport 2013:3



Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott
Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och 
tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida 
kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets re-
aktioner på brott.

ISSN: 1100-6676
ISBN: 978-91-87335-05-1
URN:NBN:SE:BRA-492

© Brottsförebyggande rådet 2013 
Författare: Jonas Ring
Omslag: Helen Eriksson
Omslagsillustration: Thomaz Grahl / Melica
Tryck: Elanders Sverige AB, 2013

Produktion: Brottsförebyggande rådet, Box 1386, 111 93 Stockholm
Telefon 08–401 87 00, fax 08–411 90 75, e-post info@bra.se, www.bra.se

Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm
Telefon 08–598 191 90, fax 08–598 191 91, e-post order.fritzes@nj.se



3

Rapport 2013:3

Innehåll

Förord  .................................................................................................................4

Sammanfattning ...................................................................................................5

Inledning ............................................................................................................10

Material och metod ............................................................................................13

 Urval och bortfall ............................................................................................13
 Metodfrågor ....................................................................................................14
 Genomförande av undersökningen ..................................................................15
 Om enkätens frågor och sambandsanalyser .....................................................15

Delaktighet i brott och problembeteende ............................................................16

 Stöld  ...............................................................................................................16
 Våld  ...............................................................................................................18 
 Skadegörelse ....................................................................................................20
 Narkotika .......................................................................................................21
 Övriga brottsliga och problematiska beteenden ...............................................21
 Delaktighet i olika sammanfattande brottstyper ..............................................23
 Brottsaktivitet .................................................................................................24
 Skillnader i delaktighet i brott bland unga med olika social bakgrund.............26
 Mönster i brottsbenägenheten .........................................................................28

Utsatthet för stöld, våld och hot .........................................................................37

 Var inträffar våldet? ........................................................................................39
 Skillnader i utsatthet för brott bland unga med olika social bakgrund.............40
 Oro för brott bland unga ................................................................................41

Avslutande diskussion ........................................................................................45

Referenser ..........................................................................................................48

Bilagor  ...............................................................................................................51

 Bilaga 1. Tabeller .............................................................................................51
 Bilaga 2. Bortfallsanalys ................................................................................. 68
 Bilaga 3. Beskrivning av frågor ........................................................................71
 Bilaga 4. Genomsnittligt antal brottshandlingar ..............................................76



4

Rapport 2013:3

Förord
Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en återkommande 
fråga i samhällsdebatten. Att så väl som möjligt beskriva ungdomsbrotts-
ligheten är därför viktigt för Brottsförebyggande rådet. Det är välkänt att 
många ungdomsbrott begås utan att de upptäcks, anmäls och registreras. 
Självdeklarationsundersökningar är därför en värdefull källa till kunskap 
om ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och utveckling.
 Sedan 1995 har det genomförts riksrepresentativa enkätundersökningar 
om brott bland ungdomar i årskurs nio. De genomförs vart tredje år och re-
sultaten presenteras i rapporter av Brottsförebyggande rådet. Sverige tillhör 
ett fåtal europeiska länder som har möjlighet att beskriva ungdomsbrotts-
lighetens utveckling i denna åldersgrupp på annat sätt än enbart genom 
kriminalstatistik.
 Det övergripande syftet med studien är att beskriva utvecklingen av an-
delen unga som enligt egen uppgift deltagit i brott eller andra problembete-
enden samt beskriva utvecklingen av andelen unga som anger att de utsatts 
för vissa typer av brott åren 1995–2011. Rapporten vänder sig till anställda 
inom rättsväsendet och socialtjänsten och till andra som intresserar sig för 
ungdomsfrågor. 
 Rapportens författare är fil.dr Jonas Ring, verksam vid Brå. Kerstin Nelan-
der och Alexandra Skarp vid Brå har medverkat vid datainsamlingen.
 Vi vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla skolledare och lärare som 
hjälpt oss att genomföra undersökningen och självfallet också till alla ung-
domar som delgett oss sina erfarenheter.

Stockholm i februari 2013

Erik Wennerström
Generaldirektör Annika Eriksson
  Enhetschef
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Sammanfattning
Föreliggande studie bygger på så kallade självdeklarationsundersökningar 
av stöld, våld och annat problembeteende (exempelvis skolk och droganvänd-
ning) bland elever i årskurs nio i Sverige. Undersökningarna genomfördes 
vartannat år mellan 1995 och 2005 för att sedan övergå till att genomföras 
vart tredje år. Den senaste undersökningen gjordes år 2011. Studierna ger 
underlag för att studera omfattningen av delaktighet i brott och problembe-
teenden i den aktuella gruppen under tidsperioden 1995–2011.

Syftet med denna studie är att
beskriva förekomsten av brottslighet och annat problembeteende bland •	
pojkar och flickor i årskurs nio
utifrån jämförelser från de olika årens undersökningar beskriva utveck-•	
lingen över tid av andelarna elever som uppger delaktighet i brott och 
andra problembeteenden
belysa utsattheten för stöld och våld bland eleverna.•	

Studien kan därigenom bidra med kunskap om brottslighetens omfattning, 
sammansättning och utveckling bland unga.
 Mellan 5 300 och 8 200 elever har anonymt besvarat frågeformuläret de 
olika åren. Bortfallet består huvudsakligen av frånvarande elever. Det totala 
bortfallet har varierat mellan 5 procent (år 1995) och 22 procent (år 2011).1 

Delaktighet i brott och problembeteenden
Det är enligt resultaten från den senaste undersökningen (år 2011) relativt 
vanligt att ungdomar vid minst något tillfälle begår någon typ av stöld, som 
snatteri, stöld från skolan eller stöld från eget hem. Knappt hälften av ung-
domarna i den senaste undersökningen uppger att de begått någon stöld-
relaterad handling under den föregående tolvmånadersperioden. Likaså är 
problembeteenden som alkoholförtäring, tjuvåkning och skolk förhållan-
devis vanligt förekommande. Omkring fyra av tio har berusat sig, fyra av 
tio har tjuvåkt och tre av tio har skolkat. Allvarligare tillgreppsbrott och 
handlingar som innebär grövre våld mot person är mer sällsynta, liksom att 
 
 
1 I undersökningarna under 2000-talet har bortfallet legat på en högre nivå än i den första studien. 
Skillnaderna i bortfall gör att viss försiktighet är påkallad vid jämförelser mellan de olika årens resultat, 
eftersom bortfallet kan ha påverkat resultaten i någon mån. En analys tyder dock på att de huvudsakliga 
tendenserna sannolikt skulle kvarstå om samtliga besvarat enkäten. Beräknat utifrån elevantalet i de 
deltagande klasserna har svars bortfallet varierat mellan 5 procent (år 1995) och 15 procent (år 2011).
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ha provat narkotika. För våld mot person respektive befattning med narko-
tika ligger delaktigheten totalt på omkring en av tio.
 Totalt sett tycks det inte vara ovanligt att ungdomar vid något enstaka 
tillfälle begått något brott, men få har gjort det ett större antal gånger. 
Enligt en uppskattning svarar mellan 5 och 10 procent av ungdomarna för 
cirka två tredjedelar av brottsligheten i gruppen. I allmänhet har den som 
begått handlingar rörande våld eller narkotika också begått stöld och skade-
görelse. 
 Enligt egna uppgifter begår pojkar oftare brott än flickor. Skillnaden mellan 
andelarna som anger delaktighet är dock liten för de mer vanligt förekom-
mande brottstyperna och problembeteendena. I den senaste undersökningen 
uppger 20 procent av pojkarna och 16 procent av flickorna att de snattat. 
Skillnaden blir desto mer markerad ju allvarligare eller ovanligare handlingar 
det rör sig om. Ett undantag är att ha provat narkotika som är förhållan-
devis jämnt fördelad. När det gäller alkohol uppger en något större an-
del flickor än pojkar att de druckit sig berusade (46 procent jämfört med  
40 pro cent). En ungefär lika stor andel av flickorna som pojkarna har skol-
kat (36 procent jämfört med 33 procent). 
 En jämförelse av delaktigheten (att vid minst något tillfälle begått någon av 
de efterfrågade handlingarna under den föregående tolvmånadersperioden) 
bland pojkar respektive flickor år 2011 i de sammanfattande kategorierna 
stöldrelaterade handlingar, skadegörelse, våld mot person samt narkotika 
visar att

48 procent av pojkarna har begått någon stöldrelaterad handling jämfört •	
med 43 procent av flickorna
30 procent av pojkarna har begått någon form av skadegörelse jämfört •	
med 21 procent av flickorna
9 procent av pojkarna har begått någon handling som innebär våld mot •	
person jämfört med 3 procent av flickorna
8 procent av pojkarna någon gång använt eller sålt narkotika jämfört •	
med 6 procent av flickorna.

Färre uppger att de begått brott
Studiens resultat tyder på att brottsligheten totalt sett minskade bland ung-
domar i nian från år 1995 fram till de första åren in på 2000-talet. Det avser 
situationen på riksnivå. Skillnader i utvecklingen kan förekomma regionalt 
(Brå 2007:30). Minskningarna var större för pojkarna än flickorna. 
 Andelen elever som vid något tillfälle begått minst någon av de stöldrela-
terade handlingar som ingår i studien har minskat sedan mitten av 1990- 
talet, från 66 till 45 procent. Andelen som begått vissa stöldbrott minskade 
mest i början av perioden och låg sedan förhållandevis konstant under mät-
ningarna på 00-talet för att därefter minska i den senaste undersökning-
en. Exempelvis var andelen elever som anger att man stulit/snattat i affär  
37 pro cent år 1995, 22 procent år 2005, 24 procent år 2008 och 18 pro-
cent år 2011. Andelen som uppger stöld från skolan uppvisar ett liknande 
utvecklingsförlopp, med en liten uppgång mellan 2005 och 2008 (från 26 till 
29 procent) följt av en nedgång (till 20 procent) 2011.
 Andelen som begått någon av de skadegörelsehandlingar som ingår i stu-
dien har minskat under perioden totalt sett (från 46 till 25 procent). Ande-
len som anger att man förstört saker med flit (t.ex. gatlyktor) har minskat 
från 32 till 16 procent i den senaste studien. I undersökningarna på 00-talet 
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låg nivån på omkring 22–24 procent. Vidare har andelen som klottrat mins-
kat totalt sett, från 32 till 17 procent. Minskningen i den senaste studien 
är liten i förhållande till de närmast föregående undersökningarna. I under-
sökningarna år 2005 och 2008 låg nivån på 18 respektive 21 procent. 
 Andelen som begått någon våldshandling har legat på en nivå på om-
kring 10 procent under perioden fram till den senaste mätningen då den är 
något lägre (6 procent). Andelen som uppger att man slagit någon allvarligt 
var 4 procent i den senaste studien och 6 procent i de närmast föregående 
undersökningarna på 00-talet. Andelen som burit kniv har minskat över 
perioden; andelen var 16 procent i undersökningen år 1995, 10 procent år 
2008 och 8 procent i den senaste undersökningen. 
 I fråga om narkotikarelaterade brott tyder resultaten inte på några konti-
nuerliga minskningar, men inte heller ökningar, när det gäller trenden över 
tid; andelen som provat eller innehaft narkotika har legat kring 7–9 procent 
(7 procent i den senaste undersökningen). 
 Tjuvåkning har legat på en nivå mellan 40 och 45 procent under perioden 
(45 procent i den senaste undersökningen).
 Andelen som enligt egen uppgift inte begått något brott (totalt) har blivit 
något större genom åren. Studeras den andra delen av spektrumet – andelen 
unga som begått många brott – tyder resultaten på att denna grupp totalt  
sett har minskat under perioden. Tendensen att andelen högbelastade i 
brott blivit något mindre tycks gälla generellt för ungdomar oberoende av 
vilken sociodemografisk kategori de tillhör i fråga om huruvida föräldrarna 
har arbete eller inte, om man har svensk eller utländsk bakgrund och om 
föräldrarna bor tillsammans eller inte. 

Utsatthet för stöld, våld och hot
Andelen som uppger att de utsatts för någon stöld (av cykel, plånbok eller 
annan värdefull sak) har minskat något. Från att ha legat på en nivå om-
kring 30 procent har den minskat till knappt 26 procent år 2011. Andelen 
som uppger att de utsatts för grövre våld (som ledde till att man behövde 
uppsöka sjuksköterska, läkare eller tandläkare) vid något tillfälle under den 
föregående tolvmånadersperioden har legat kring 5–6 procent (5 procent i 
den senaste studien). Andelen som utsatts för lindrigare våld har varit mellan 
22 och 24 procent sedan år 1999, men har i den senaste studien minskat till 
16 procent. Skillnaden mellan könen i viktimisering är mest markerad i fråga 
om utsatthet för fysiskt våld, vilket tycks något vanligare bland pojkarna. 

Undersökningen år 2011 visar att
17 procent av pojkarna har utsatts för cykelstöld jämfört med 12 procent •	
av flickorna
3 procent av pojkarna har blivit bestulna på sin plånbok liksom 3 procent •	
av flickorna
15 procent av pojkarna och 14 av procent av flickorna har råkat ut för •	
någon annan stöld  
8 procent av pojkarna har blivit hotade så att de har känt sig rädda jäm-•	
fört med 11 procent av flickorna
5 procent av pojkarna har utsatts för grövre våld jämfört med 4 procent •	
av flickorna
19 procent av pojkarna har utsatts för lindrigare våld jämfört med 14 pro-•	
cent av flickorna.
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Sociala relationer, attityder och brott 
I studien ställs inte bara frågor om brott utan även om vissa attityder, fri-
tidsvanor, skolsituation med mera. Analyser av svaren från undersökningen 
år 2011 visar att brottsbelastning samvarierar med en rad förhållanden. Re-
sultaten tyder på att gruppen mer brottsbelastade ungdomar kännetecknas 
av att det, typiskt sett, är relativt vanligt att man har en utåtriktad livsstil 
med omfattande kamratumgänge. I regel innefattar umgänget andra brotts-
belastade individer. Alkoholberusning och skolk ingår också ofta i bilden. 
Intresset för skolan och skolprestationerna är i regel mindre framträdande 
än bland unga i stort. Man har ofta en preferens för spännande aktiviteter 
och tycks även i större omfattning ha en låg grad av självkontroll. Relatio-
nen till föräldrarna verkar oftare än genomsnittligt upplevas vara mindre bra 
och föräldrarnas vetskap om ungdomarnas förehavanden och vilka kam-
rater de träffar tycks inte sällan vara låg. Tillåtande attityder till brott är 
betydligt vanligare bland individerna i denna grupp än bland andra, vilket 
visar sig i att olika variabler rörande inställning till brott uppvisar de star-
kaste sambanden med hög belastning i brott, vid sidan av kamraters grad 
av brottsbelastning. Riskfaktorer som samvarierar med brottsbelastning 
samvarierar även med en skala gällande hur man själv tror att man skulle 
handla om man ställdes i olika situationer som skulle innebära att man 
hade möjlighet att välja att begå vissa typer av brott.

Utveckling av vissa faktorer rörande sociala förhållanden  
och attityder
Utvecklingen över tid av svaren på en rad frågor rörande vissa attityder, 
kompisar, fritidsvanor, föräldrar och skolsituation redovisas i rapporten. 
Resultaten tyder på att attityderna till snatteri, skolk, alkoholberusning, 
graffitimålning och bilstöld genomsnittligt sett blivit mindre tillåtande och 
mer avståndstagande sedan mitten eller slutet av 1990-talet.2 Andelen som 
tar avstånd från att röka hasch har legat mer oförändrad. Resultaten visar 
vidare att andelen unga som uppger att de har någon kompis som snattat, 
förstört någonting respektive brutit sig in någonstans har minskat sedan år 
1995. Andelen elever som anger att de ofta (minst 5 kvällar i veckan) brukar 
träffa kompisar på kvällen har minskat över perioden som helhet, samtidigt 
som andelen som sällan träffar kompisar på kvällen har ökat. Vidare har 
andelen elever som uppger att de minst ett par gånger i månaden brukar 
besöka fritidsgård minskat påtagligt, liksom andelen som uppger att de har 
besökt flipper-, biljard- eller spelhall, diskotek eller gått på fest. Alkohol-
drickandet tycks också ha minskat i åldersgruppen; andelen som druckit sig 
berusad fler än fem gånger har minskat medan andelen som anger att de 
inte någon gång har druckit sig berusade har ökat, och det markant i den 
senaste undersökningen (från 47 procent år 2008 till 57 procent 2011). 
Frågor som rör tidsmässig användning av internet på fritiden har endast 
ingått i ett par av undersökningarna, men resultaten från dessa indikerar en 
ökning av den tid som unga tillbringar framför datorn.
 Vidare tycks föräldrarna allt oftare vara informerade om var de unga är 
respektive vilka de träffar om de går ut på kvällen, enligt elevernas svar på 
två frågor rörande detta: andelen elever som svarar att föräldrarna ”alltid” 
vet har ökat. Dessutom har det gradvis skett en ökning av andelen unga 
 
2 Exempelvis har andelen elever som (på en femgradig skala) anger att de skulle tycka det var ”helt okej” 
eller ”ganska okej” om deras kompisar skulle snatta något i en affär minskat från 27 procent år 1997 till 
17 procent år 2011. 
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som uppger att de minst ett par gånger i månaden går ut med någon av 
föräldrarna ”för att göra något trevligt ihop, exempelvis gå på bio eller 
liknande”.
 När det gäller skolan svarar genomgående de flesta elever att de ”för det 
mesta” trivs bra i skolan (på en femgradig skala). Samtidigt har det skett 
en förskjutning så att andelen som svarar att de ”alltid” trivs bra i skolan 
successivt ökat över tid. Det har också skett en stegvis ökning av antalet 
elever som tycker att de flesta eller alla lärarna är bra. Slutligen tycks det ha 
skett vissa förändringar vad gäller skolk: Andelen som någon gång skolkat 
minskade kontinuerligt i undersökningarna mellan år 1995 och 2005, från 
44 procent till 36 procent. Därefter skedde en viss uppgång år 2008 (till 
39 procent) som sedan följdes av en nedgång (till 34 procent) i den senaste 
undersökningen.
 Det är svårt att särskilja vilka av alla dessa faktorer som eventuellt kan ha 
haft större eller mindre betydelse för brottsutvecklingen bland ungdomarna. 
För att närmare studera sådana frågor krävs andra, mer ingående analyser. 
Sammantaget talar dock resultaten för att det skett vissa förändringar som 
kan antas ha bidragit till att brottsligheten totalt sett har minskat över tid 
bland ungdomar i denna åldersgrupp.
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Inledning 
Omfattningen av den faktiska brottsligheten bland unga är av olika skäl 
svår att avgöra exakt. En källa till kunskap om ungdomsbrottslighetens 
omfattning och karaktär är den officiella kriminalstatistiken. Statistiken 
innehåller bland annat uppgifter om personer som är lagförda för brott.3 
 Sett till den senaste tjugoårsperioden lagförs unga oftast för brott mot 
förmögenhet, som domineras av snatteri och stöld (i kategorin ingår också 
bland annat skadegörelse, häleri och bedrägeri). Färre ungdomar lagförs 
för brott mot person, som vålds- och sexualbrott.

Figur 1. Lagförda för brott (15–17 år) 1989–2011 per 1 000 i åldersgruppen.

Lagföringarna för brott mot förmögenhet minskade från mitten på 1990- 
talet fram till de första åren på 2000-talet för att därefter ligga på en mer 
konstant nivå. Antalet lagföringar för brott mot person har rört sig kring en 
relativt stabil nivå sedan mitten av 1990-talet.
 En kriminalpolitiskt betydelsefull fråga är hur ungdomsbrottsligheten 
utvecklas, om den ökar eller minskar. Eftersom lagföringsstatistiken berör 
förhållanden i slutet av rättskedjan, ger den en begränsad bild av ungdoms-
brottsligheten. Många brott begås utan att de upptäcks. Även om de upptäcks 
 
3 Med lagföring menas att en person antingen fått en fällande dom i tingsrätt, godkänt strafföreläggande 
från åklagare eller meddelats åtalsunderlåtelse. 

70

60

50

40

30

20

10

    0
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Samtliga 
brott

Brott mot 
brottsbalken

Brott mot 
förmögenhet

Brott mot 
person



11

Rapport 2013:3

är det inte säkert att de anmäls och registreras. Om brottet anmäls kan i 
många fall ingen gärningsperson bindas till brottet. Sammantaget betyder 
detta att långt ifrån alla gärningspersoner slutligen hamnar i den officiella 
statistiken.
 En viktig källa till kunskap om ungdomsbrottslighetens omfattning, ka-
raktär och utveckling är självdeklarationsundersökningar. Med hjälp av 
denna metod har man möjlighet att få en bild även av brottslighet som inte 
registreras. Metoden innebär ofta att personer i en enkät själva får fylla i 
de svarsalternativ som bäst stämmer överens med deras handlande. Den 
här typen av undersökningar genomförs vanligen med ungdomar i skolan 
och enkäten besvaras i regel anonymt. Sådana undersökningar har kommit 
att användas såväl i Sverige som i vissa andra europeiska länder (regionalt 
eller rikstäckande) för att studera trender i brottsligheten och pröva hypo-
teser om varför ungdomar begår brottsliga handlingar (se t.ex. Balvig 2011, 
Salmi 2009, Kivivuori 2007, El-Khouri och Sundell 2005).
 Sedan år 1995 har man gjort enkäter för att undersöka brottsligheten 
bland elever i årskurs nio. Kriminologiska institutionen vid Stockholms 
universitet initierade undersökningarna (Ring 1999). Sedan år 2001 har de 
genomförts i Brås regi. Genom undersökningarna erhålls självdeklarerade 
uppgifter om delaktighet i brott och annat så kallat problembeteende bland 
elever. Resultaten är representativa på riksnivå. Frågorna utformades efter 
viss förebild av frågor som använts i ett internationellt projekt med själv-
deklarationsundersökningar i olika länder (Junger-Tas, Terlouw och Klein 
1994). 
 En annan aspekt av brott gäller utsattheten; i undersökningarna studeras 
även hur vanligt det är att ungdomarna utsatts för vissa former av stöld, 
våld och hot. 
 Undersökningarna ger också möjlighet att pröva hypoteser, bland annat 
om varför vissa ungdomar begår fler brott än andra. I det insamlade mate-
rialet finns underlag för att undersöka i vilken mån individuell brottsbelast-
ning har samband med vissa faktorer och omständigheter som i litteraturen 
på området ofta betonas som viktiga riskfaktorer.

Det övergripande syftet med denna studie är att
beskriva förekomsten av brottslighet och annat problembeteende bland •	
pojkar och flickor i årskurs nio
utifrån jämförelser från de olika årens undersökningar beskriva utveck-•	
lingen över tid av andelen elever som uppger delaktighet i brott och andra 
problembeteenden
belysa utsattheten för stöld och våld bland eleverna.•	

Närmast följer en beskrivning av material och metodfrågor. I nästa kapitel 
presenteras förekomsten av brott samt vissa andra problembeteenden, det 
vill säga hur stora andelar av ungdomarna som anger att de gjort de olika 
sakerna ifråga. Vilka brott tycks vanliga respektive ovanliga bland ungdo-
mar? Hur ser utvecklingen ut över tid? Kan man se några skillnader mellan 
pojkars och flickors delaktighet i brott? Därefter analyseras brottsaktivite-
ten, det vill säga hur många gånger man begått olika typer av handlingar. 
Ett avsnitt belyser skillnader i att begå brott mellan unga med olika social 
bakgrund och hur dessa skillnader utvecklats över tid. Därefter följer ett 
avsnitt som belyser samband mellan brottsbelastning och ett antal faktorer 
som bland annat rör ungdomarnas sociala relationer och attityder till brott 
utifrån 2011 års urval. Genom svaren på en rad frågor i de olika årens un-
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dersökningar granskar ett par avsnitt hur attityder till brott, umgänge med 
kompisar, fritidsvanor, skolsituation med mera har utvecklats över tid.
 Ungdomars utsatthet för stöld, våld och hot redovisas i ett kapitel. Hur 
vanligt är det för ungdomar att utsättas för olika former av stöld eller våld? 
Har det skett några förändringar under den studerade perioden? Även i detta 
kapitel ägnas ett avsnitt åt skillnader mellan unga med olika social bakgrund. 
Finns det vissa bakgrundsfaktorer som är förknippade med ökad risk att ut-
sättas för brott? En annan fråga som behandlas är hur vanligt det är bland 
ungdomarna att rädsla för att utsättas för brott leder till att man anpassar sitt 
beteende på vissa sätt. 
 I den avslutande diskussionen görs bland annat jämförelser med resultat i 
vissa andra nordiska självdeklarationsundersökningar bland unga.
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Material och metod

Urval och bortfall
Skolundersökningen om brott vänder sig till ett stort urval av elever i nionde 
klass. Undersökningarna bygger på systematiska urval av grundskolor med 
årskurs nio (se vidare Brå-rapport 2013:4). Totalt erhölls 5 618 formulär år 
1995, 5 265 år 1997, 6 003 år 1999, 8 203 år 2001, 6 692 år 2003, 7 449 
år 2005 och 6 893 år 2008. I den senaste undersökningen 2011 erhölls 
minst något svar från 113 av 119 utvalda skolor och från 347 av 376 ut-
valda klasser. Totalt antal utvalda elever var 8 301 och slutligt erhölls 6 490 
svar. Flertalet av de medverkande är 15 år.
 Bortfallet består huvudsakligen av frånvarande elever, samt av hela klasser 
som inte medverkat i undersökningen.4 Beräknat utifrån elev antalet i de 
deltagande klasserna var detta 5 procent år 1995, 9 procent år 1997, 13 pro-
cent år 1999, 13 procent år 2001, 14 procent år 2003, 14 procent år 2005, 
19 procent år 2008 och 15 procent år 2011. 
 Om även de hela utvalda klasser som inte medverkade alls i undersök-
ningen räknas in i bortfallet var det totala bortfallet 5 procent år 1995,  
11 procent år 1997, 15 procent år 1999, 18 procent år 2001 och 2003,  
21 procent år 2005, 20 procent år 2008 och 22 procent år 2011. Det totala 
bortfallet i den senaste undersökningen är något större men ändå ungefär 
i nivå med undersökningen från år 2008 och 2005.5 Bortfallsnivåerna för 
de senaste datainsamlingarna är i linje med vad man ofta får vid liknande 
skolundersökningar. Däremot är speciellt det första årets bortfall ovanligt 
lågt. En del av förändringen av bortfallsnivån kan sannolikt hänga samman 
med en viss förändring i urvalsmetod år 1999.6 

4 Alla inkomna formulär granskades före inkodning och ett antal oseriöst eller mycket ofullständigt ifyllda 
formulär sorterades bort (2 procent år 2011). Dessa räknas till bort fallet.
5 Det förmodligen rimligaste antagandet är att brottsnivån i de hela klasser som inte deltog i undersökning-
en, exempelvis på grund av att man inte hade tid, inte kan förväntas skilja sig så mycket med avseende på 
brott och problembeteende totalt sett från de klasser som deltog, vilket innebär att det är bortfallet i de 
deltagande klasserna som är mest relevant i sammanhanget. Men eftersom detta är svårt att avgöra defi-
nitivt och det möjligen kan finnas en tendens att klasser med hög problemnivå inte deltar, är det befogat 
att även redovisa det totala bortfallet.
6 Förändringen innebar att samtliga klasser i årskurs nio i en utvald skola ombads delta i undersökningen, 
till skillnad mot tidigare då det i regel endast var en enstaka klass i skolan som var utvald. Såväl berörd 
skolpersonal som undersökningspersonal kan av olika anledningar ha ansett det lättare att administrera 
undersökningen till en klass i skolan än till samtliga klasser, vilket kan ha bidragit till att bortfallet var lägre 
i de två tidigaste undersökningarna.
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Metodfrågor 
Den eventuella inverkan av det ökade bortfallet beror på hur stor andel i 
bortfallsgruppen som begått de olika handlingarna. En betydande andel av 
de frånvarande eleverna kan antas vara borta på grund av sjukdom eller 
andra legitima orsaker. Ett visst antal utvalda skolklasser kan inte delta i 
undersökningen på grund av tidsbrist eller andra tillfälligheter. Med avse-
ende på de studerade beteendena är det fullt möjligt att dessa grupper av 
elever inte skiljer sig nämnvärt från de elever som deltog i undersökningen. 
Om så är fallet skulle resultaten sannolikt ha blivit likartade även om samt-
liga besvarat enkäten. Å andra sidan kan det inte uteslutas att problemnivå-
erna ligger högre i bortfallsgruppen som helhet än hos de svarande eleverna. 
Sannolikt är elever som var frånvarande på grund av skolk genomsnittligt 
sett mer brottsbelastade än de elever som var i skolan och svarade på enkä-
ten. Samtidigt är det inte rimligt att utgå från att huvudparten av bortfallet 
består av skolkare, som dessutom är högbelastade i brott. Enligt uppfölj-
ningar av bortfall som har gjorts i liknande undersökningar utgör olovligt 
frånvarande elever en minoritet av de frånvarande (Henriksson och Leif-
man 2011).
 För skattningar av bortfallets betydelse för olika år och olika brottstyper, 
se bilaga 2. Sammanfattningsvis visar analysen att om man antar att dub-
belt så många ungdomar i bortfallet genomgående begått de olika brottsty-
perna jämfört med de svarande ungdomarna, skulle det påverka nivåerna 
om samtliga utvalda elever deltagit. Skillnaderna mellan de senare årens 
undersökningsresultat mot resultaten i den första undersökningen skulle 
också minska. De huvudsaliga tendenserna skulle dock kvarstå.
 Vid sidan av problem med bortfall kan frågeundersökningar om brotts-
lighet ha problem med så kallad underrapportering eller överrapportering. 
Med underrapportering menas svarspersonerna inte uppger de handlingar 
som de har begått. Med överrapportering menas att de svarande uppger 
handlingar som de inte begått. Om man antar att dessa problem är likar-
tade de olika åren torde dock upprepade undersökningar ändå kunna ge en 
bild av utvecklingen.
 Självrapporteringstekniken är liksom alla frågeundersökningar behäftad 
med ett antal felkällor, men även om forskare är väl medvetna om dessa 
problem anses sådana undersökningar ge förhållandevis tillförlitliga resul-
tat (Thornberry och Krohn 2000, Junger-Tas och Marshall 1999). Denna 
bedömning baseras ofta på att forskare jämfört självrapportdata med andra 
former av data, till exempel registrerad brottslighet, kamratomdömen, för-
äldraomdömen, skolomdömen och drogtester (se t.ex. Agnew, 2009, s. 27).7

 
 
 

7 Vad gäller frågeundersökningar om brottslighet som metod att skilja ut individer i fråga om brottsbelast-
ning är det flera forskare som på olika grunder, exempelvis efter att ha jämfört självdeklarerade uppgifter 
med andra källor som läraromdömen, föräldraomdömen eller registrerad kriminalitet, hävdar att tillförlitlig-
heten är godtagbar (t.ex. Olofsson 1971, s. 89, SOU 1973:25, Farrington 1973, 1989, Hindelang, Hirschi 
och Weis 1981, Patterson och Dishion 1985, s. 71, Huzinga och Elliott 1986, Sampson och Laub 1993, 
s. 52). Flera studier har funnit samband mellan självrapporterad brottslighet i tonåren och mått på registrerad 
kriminalitet i vuxen ålder (t.ex. Sarnecki 1985, s. 132, Chinapah 2000, s. 210f). Liknande resultat rappor-
teras mellan självrapporterade uppgifter specifikt rörande alkohol och senare registrerat alkoholmissbruk 
(Andersson och Haeggman, 1998). Detta tyder på s.k. prognostisk validitet. På aggregerad nivå har visats 
på en samvariation över tid mellan antalet ungdomar (15–17 år) misstänkta för narkotikabrott och andel 
elever i årskurs nio som uppger att de provat narkotika i drogvaneundersökningar (Brå 1999:1, s. 23).
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Genomförande av undersökningen
Undersökningarna genomfördes huvudsakligen i december under respekti-
ve år och enkäterna besvarades under lektionstid. Före undersökningen fick 
rektorn vid de utvalda skolorna ett brev om syftet med undersökningen och 
uppgifter om att just deras skola valts ut. Några veckor därefter fick sko-
lorna enkäten, tillsammans med individuella svarskuvert för varje elev och 
en frankerad svarsbrevpåse samt instruktioner till klassföreståndaren. Lärare 
i de berörda skolorna delade ut enkäterna. I instruktionerna till lärarna 
angavs att de skulle upplysa om att deltagandet var frivilligt. På enkätens 
försättsblad framgår tydligt att eleven inte ska uppge sitt namn. Eleverna 
svarade anonymt och varje elev klistrade själv igen sitt svarskuvert. Lärarna 
ombads att ge de elever som var frånvarande vid det ordinarie undersök-
ningstillfället möjlighet att besvara formuläret när de återkom. I allmänhet 
inkom dessa svar cirka en vecka senare. En analys på 2011 års material 
visade inte på skillnader i genomsnittlig brottsbelastning mellan dem som 
svarade vid ordinarie tillfälle och dem som svarade senare. 

Om enkätens frågor och sambandsanalyser
Frågorna utgörs till övervägande del av så kallade kryssfrågor med fasta 
svarsalternativ. Generellt är det interna svarsbortfallet (andelen som hop-
pat över att svara på en viss fråga) lågt på frågorna gällande delaktighet i 
brott (oftast under en procent). Procentsatserna i tabellerna är beräknade 
på de giltiga svaren. Enkäten tar även upp elevens sociala situation ur vissa 
aspekter rörande familj, skola, kamratumgänge och fritidsvanor. I vissa sam-
bandsanalyser undersöks de enkla sambanden mellan kategoriserad brottsbe-
lastning och andra variabler genom procentuella fördelningar. Vidare redo-
visas i vissa tabeller sambandsmåttet gamma. Det är ett sambandsmått för 
data på minst så kallad ordinal skalnivå och går från -1 till 1 (se t.ex. Walsh 
1990:196). Ett negativt samband betecknas med minustecken och betyder 
att låga värden på den ena variabeln tenderar att motsvaras av höga värden 
på den andra. Ett positivt samband innebär att höga värden på den ena 
variabeln tenderar att motsvaras av höga värden på den andra. Ju närmare 
noll desto svagare samband och ju närmare -1 eller 1 desto starkare sam-
band. Skillnader som påtalas som signifikanta i studien är, om inte annat 
uttrycks, statistiskt säkerställda på 1-procentsnivå.



16

Rapport 2013:3

Delaktighet i brott och  
problembeteende

Stöld
I undersökningen ställs ett antal frågor som rör stöldhandlingar av olika 
slag, men även om man köpt eller sålt någonting som var stulet. Den sam-
manfattande kategorin för dessa frågor kallas här stöldrelaterade handling-
ar. I figur 2 visas hur stora andelar av ungdomarna som uppger att de begått 
olika former av stöldrelaterade handlingar vid minst ett tillfälle någon gång 
under de senaste 12 månaderna.8 Motsvarande siffror uppdelat på kön redo-
visas i tabellerna 2 och 3 i bilaga 1.
 Figuren ger en bild av vilka slags stöldhandlingar som är vanliga respek-
tive ovanliga. Omkring var femte elev säger sig ha stulit eller snattat i affär 
eller varuhus9, och ungefär samma andel har stulit något från skolan (år 
2011). Stöld från skolan uppvisar relativt höga siffror men det framgår 
inte vad eleven stulit. I många fall kan det antas röra sig om förhållandevis  
bagatellartade saker som pennor och liknande. ”Annan stöld” i figuren av-
ser om man ”stulit något annat som vi inte frågat om”. Inbrott etc. ingår 
inte i annan stöld. Tillgrepp av motorfordon tillsammans med stöld ur bil 
eller ur automat är genomgående ovanligast bland de stöldrelaterade hand-
lingar som tas upp här.
 

8 Beroende på avrundning till heltal kan staplarna i figurerna skilja sig något i storlek trots att samma  
procentsats anges. Observera vidare att samtliga handlingar som här betecknas ”Stöldrelaterade hand-
lingar” inte nödvändigtvis motsvarar den juridiska definitionen av begreppet ”stöld”. Motsvarande gäller för 
övriga brottstyper.
9 Redovisas som stöld i affär i figurer och tabeller.
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Figur 2. Andel elever som anger att de begått olika stöldrelaterade handlingar. Procent.
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Under perioden som helhet kan man se en vikande tendens för merparten 
av de enskilda stöldrelaterade handlingarna. Exempelvis har andelen som 
uppger att man köpt respektive sålt någon sak som är stulen mer än halve-
rats år 2011 i förhållande till år 1995. Ett undantag är ”stöld från hemmet” 
där andelen ökat från 21 till 24 procent i de senaste två mätningarna.10

 I fråga om det förhållandevis vanligt förekommande brottet stöld i affär, 
liksom stöld från skolan, låg nivåerna klart högre i början av perioden än 
mot slutet. Förändringarna mellan åren 2001 och 2008 är däremot relativt 
små och nivåerna mer stabila. För vissa stöldrelaterade handlingar, exem-
pelvis cykelstöld, är nivåerna mer stabila under större delen av perioden 
fram till mätningen 2008varefter andelen som anger att de begått hand-
lingen minskat. 
 Ett mönster, som kan ses utifrån resultaten i tabell 2 och 3 (bilaga 1), är 
att rangordningen av delaktighet i de olika beteendena är tämligen likartad 
för könen. De vanligaste, respektive ovanligaste, typerna av stöldhandling-
ar för pojkar tenderar att också vara det för flickor. Ett annat mönster är 
att pojkarnas delaktighet i olika stöldbrott genomgående ligger högre än 
flickornas. Undantaget från regeln gäller stöld från eget hem. Cirka två av 
tio pojkar och nära tre av tio flickor säger sig ha sådan erfarenhet. Ytterli-
gare ett mönster är att skillnaderna i delaktighet mellan pojkar och flickor 
är minst för de vanligast förekommande stöldbrotten, för att bli allt större 
ju ovanligare eller allvarligare handlingar det rör sig om. Exempelvis upp-
ger 20 procent av pojkarna att de stulit från affär jämfört med 16 procent 
av flickorna (2011 års urval). Däremot är det nästan dubbelt så stor andel 
pojkar som flickor som uppger delaktighet i cykelstöld (11 procent jäm-
fört med knappt 6 bland flickor) respektive inbrott (cirka 8 jämfört med 
5 procent). Skillnaderna mellan könen är än mer markerade när det gäller 
tillgrepp av motorfordon.
 Generellt är det relativt höga andelar – närmare hälften av pojkarna res-
pektive drygt 40 procent av flickorna – som säger sig ha begått minst en 
stöldrelaterad handling vid något tillfälle under det senaste året. Under pe-
rioden som helhet (tabell 2 och 3 i bilaga) kan man totalt sett observera en 
minskning av delaktighet i stöld för såväl pojkar som flickor. För pojkar 
har andelen som någon gång utfört en stöldrelaterad handling minskat från  
73 procent år 1995 till 48 procent 2011. Den senare siffran är klart lägre än 
den föregående undersökningen år 2008. För flickor är motsvarande siffror 
59 procent år 1995 respektive 43 procent i den senaste undersökningen, 
vilket också är klart lägre än år 2008 då andelen var 50 procent.

Våld
Av de våldsrelaterade handlingar som efterfrågats i undersökningarna är 
den vanligast uppgivna att man har burit kniv som vapen, vilket har varit 
ett genomgående resultat sedan den första undersökningen 1995 (figur 3). 
Att bära kniv är visserligen inte detsamma som faktiskt våld mot person, 
men kan däremot räknas som en handling relaterad till våld mot person. 
Den redovisas därför i våldskategorin.

10  Frågan gäller om man stulit något från sitt eget hem, exempelvis alkohol eller cigaretter.
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Figur 3. Andelar som anger att de begått olika våldsrelaterade handlingar. Procent.

Näst efter att ha burit kniv som vapen är det vanligast att med avsikt ha sla-
git någon som inte är en familjemedlem, så att denne enligt svarpersonens 
bedömning behövt sjukvård av något slag.11 Hur eleverna definierar ”sjuk-
vård” går inte att utläsa ur svaren, och det kan alltså röra sig om allt från 
lättare omplåstring till sjukhusvistelse. Att ha hotat någon med stryk eller 
vapen för att få pengar eller andra värdesaker, skadat någon med tillhygge, 
slagit familjemedlem så att denne behövt sjukvård samt väskryckning (frå-
gan gällde om man ryckt väska, plånbok eller liknande från någon man inte 
känner) är alla – relativt sett – ovanliga beteenden. Frågorna om hot och 
väskryckning avser handlingar som i och för sig även är stöldrelaterade, 
men redovisas här i våldskategorin eftersom de också innehåller ett element 
av våld eller hot om fysiskt angrepp mot den drabbade personen. Offer för 
denna typ av brott kan ofta antas uppleva den fysiska och psykiska kränk-
ningen som värre än den ekonomiska förlusten.
 Till skillnad från vissa stöldbrott är andelen pojkar som utfört olika 
våldshandlingar genomgående markant större än motsvarande andel bland 
flickorna (se tabell 2 och 3 i bilaga 1), totalt sett mer än dubbelt så hög. Det 
varierar något för olika typer av våldshandlingar. Skillnaden mellan könen 
är minst i fråga om att ha slagit familjemedlem. Svaren på denna fråga avser 
sannolikt i viss utsträck ning bråk mellan syskon, som möjligen förekom-
mer bland pojkar och flickor i en mer likartad omfattning i jämförelse med 
andra typer av våld. För både pojkar och flickor är det vanligast att ha burit 
kniv, medan väskryckning är ovanligast.
 Totalt sett har andelen elever som burit kniv minskat, vilket hänger sam-
man med att andelen pojkar som uppger att de gjort detta är mindre i de 
senare undersökningarna än i de föregående. Andelen som hotat för att 
få någon sak låg också högre i början av undersökningsperioden, medan 
andelen som slagit någon allvarligt är mer stabil fram till den senaste under-
sökningens lägre andel.

11 Frågan gällde om man slagit någon så att man ”tror eller vet att han eller hon behövde sjukvård”  
(se bilaga 3). 
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Skadegörelse
En del frågor i undersökningen rör olika former av skadegörelse och våld 
mot egendom. De totala andelarna elever som uppger att de deltagit i skade-
görelserelaterade handlingar under det senaste året redovisas i figur 4. 
 En fråga gällde om man ”med flit förstört telefonhytt, gatlykta, fönster, 
någons cykel eller annan sak som inte var din”. Cirka 16 procent i den 
senaste undersökningen svarar jakande på denna fråga. Svaren på denna 
fråga redovisas under begreppet ”Vandalism” i tabeller och figurer. Ungefär 
samma andel svarar jakande på en annan fråga som gäller om de klott-
rat.12 
 Att ha ”målat graffiti med flera olika färger på till exempel en betong-
vägg” är mer sällsynt bland eleverna (denna fråga ställdes inte i den första 
undersökningen) liksom att anlägga eld (”utan tillåtelse tänt eld på något 
värdefullt, t.ex. en lada, bil, skog eller byggnad” som inte tillhörde den 
unge). 

Figur 4. Andelar som begått olika skadegörelserelaterade handlingar. Procent. 

 

* Frågan om graffiti ställdes inte år 1995.

Att vandalisera, måla graffitti och anlägga eld är betydligt vanligare bland 
pojkar än flickor (se tabeller 2 och 3 i bilaga 1). År 2011 uppger exempelvis 
en mer än dubbelt så stor andel pojkar delaktighet i vandalism (22 procent) 
än vad flickorna gör (10 procent). Skillnaderna är störst för de jämförelse-
vis mer sällsynta beteendena graffitimålning och eldanläggelse. Klotter är 
där emot mer jämnt fördelat mellan könen.
 Andelen som uppgivit delaktighet i vandalism har minskat med hälften, från 
32 procent till 16 procent sett över hela perioden. En liknande utveckling kan 
observeras i fråga om klotter. Sett enbart till de senaste tre undersökningarna 
 
 
12 I fråga om klotter gjordes en smärre förändring av frågans formulering mellan urvalet år 1995 och de 
efterföljande årens urval, vilket gör att en viss försiktighet är påkallad beträffande jämförelsen mellan år 
1995 och senare år. År 1995 gällde frågan hur många gånger man ”sprayat graffiti eller klottrat någon-
stans”. I de efterföljande undersökningarna gällde motsvarande fråga hur många gånger man ”klottrat s.k. 
tags eller andra ord med tusch eller sprayfärg någonstans”. Sedan år 1997 finns även en fråga om hur 
många gånger man ”utan tillstånd gjort större graffitimålning med flera olika sprayfärger på t.ex. en be-
tongvägg”, vilket redovisas som graffiti i tabellerna. Nästan samtliga av eleverna som uppger att de målat 
graffiti har även klottrat (95 procent år 2011).
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är dock andelen som uppger att de klottrat förhållandevis konstant, med en 
viss uppgång 2008 följt av en nedgång. Graffiti uppvisar relativt likartade 
siffror i de olika urvalen, medan de övriga kategorierna av vandalism har 
minskat i den senaste undersökningen.  

Narkotika
Andelen elever som uppger att de använt narkotika är betydligt mindre i 
förhållande till delaktighet i stöld och skadegörelse. Bland de som använt 
narkotika är den typiska erfarenheten att ha rökt hasch eller marijuana 
någon enstaka gång. Att ha sålt narkotika tillhör de mest ovanliga brotts-
handlingarna. 

Figur 5. Andelar som begått narkotikarelaterade handlingar. Procent. 

Skillnaderna mellan könen i att ha använt hasch eller annan narkotika är 
små (se tabell 2 och 3 i bilaga 1). Pojkarna rapporterar oftare att de sålt 
hasch och annan narkotika. Andelarna som provat narkotika har rört sig 
kring en relativt konstant nivå de olika åren, vilket gäller båda könen. I den 
senaste undersökningen uppger cirka 7 procent av pojkarna att de någon 
gång använt narkotika och motsvarande siffra för flickorna är 6 procent.

Övriga brottsliga och problematiska beteenden
I undersökningen ställs även frågor rörande tjuvåkning, om man kört bil  
eller mc utan körkort eller körkortstillstånd samt använt falskt id-kort. 
Dessa handlingar, tillsammans med vissa andra beteenden som här fått den 
samlande beteckningen problembeteenden (alkoholberusning, skolk, sniff-
ning samt användande av tobak) redovisas i figur 6.
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Figur 6. Delaktighet i övriga brottsliga beteenden samt problembeteenden. Procent.

I den senaste undersökningen uppger cirka fyra av tio av ungdomarna att 
de vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna druckit alkohol så att 
de känt sig berusade. Förhållandevis många har också gjort det ett flertal 
gånger, 20 procent fler än fem gånger (visas inte i tabellen). Andelarna som 
berusat sig har inte skiljt sig särskilt mycket åt mellan pojkar och flickor de 
olika åren (tabell 2 och 3 i bilaga 1). Speciellt i de senaste undersökningarna 
har emellertid andelen tenderat att vara högre bland flickorna (46 procent 
jämfört med 40 procent bland pojkarna år 2011). För bägge könen syns en 
minskning i förhållande till början av perioden. En påtaglig minskning finns 
även mellan de senaste två undersökningarna.
 Andelen som svarar att de tjuvåkt (på buss, spårvagn, tunnelbana, pen-
deltåg eller tåg) har i regel legat kring drygt 40 procent för både pojkar 
och flickor. Det är således inga påtagliga skillnader gällande detta mellan 
könen. När det gäller utvecklingen över tid av andelen som tjuvåkt, har 
trenden legat relativt konstant.  
  Relativt många – drygt tre av tio – har skolkat från skolan minst en hel dag. 
Skolk är intressant på så vis att det är ett annat av de studerade beteendena 
där andelen flickor genomgående tenderar att vara något större än motsva-
rande andel pojkar (5 till 7 procentenheter) (se tabeller 2 och 3 i bilaga 1). 
Men skillnaden har minskat i den senaste undersökningen (35,5 pro cent av 
flickorna jämfört med 33 procent av pojkarna år 2011). Totalt sett har skol-
kande kontinuerligt minskat, förutom mellan 2005 och 2008 års studie då 
andelen ökade något.
 Olovlig körning beskrivs med en fråga om ifall man kört bil eller motor-
cykel utan körkort eller körkortstillstånd. Andelen ungdomar som svarar 
att de gjort detta har genomgående rört sig på omkring 30 procent. Bil- eller 
mc-körning är en företeelse som tycks locka pojkar mer än flickor (tabell 2 
och 3 i bilaga 1). Bland pojkarna har andelen som anger att man gjort detta 
minskat över perioden som helhet (från 46 till 33 procent), medan motsva-
rande andelar bland flickor däremot är mer stabila (omkring 20 procent).
 Omkring 12–13 procent av pojkarna och flickorna röker eller snusar re-
gelbundet (2011 års urval), definierat som minst ett par gånger i veckan. 
Snusning och kombinationen snusning/rökning är betydligt vanligare bland 
pojkarna, medan flickorna oftare enbart röker; 12 procent av flickorna och 
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8 procent av pojkarna röker. Användande av tobak (totalt) tycks ha minskat 
under perioden, men siffrorna i den näst senaste undersökningen innebär 
en viss uppbromsning, samtidigt som andelarna åter minskar i den senaste 
undersökningen. I jämförelse med att ha använt tobak är det klart färre 
som anger att de sniffat thinner eller tändargas. Sniffning är, sett till hela 
tidsperioden, förhållandevis jämnt fördelat mellan könen och har minskat i 
förhållande till år 1995. Även andelen som sniffat ligger i princip konstant 
mellan 2005 och 2008 för att minska år 2011. Även användande av falskt 
id-kort har minskat under perioden som helhet.13 

Delaktighet i olika sammanfattande brottstyper
I detta avsnitt ges en sammanfattande bild av den uppgivna delaktigheten 
i de brotts typer som behandlats ovan. Det ska understrykas att det räcker 
med att man angett att man begått någon av de olika handlingar som in-
går i respektive brottstyp vid endast ett enstaka tillfälle för att räknas som 
delaktig.
 För att redovisas som delaktig i kategorin ”Stöldrelaterade handlingar” 
räcker det alltså att man minst en gång under det senaste året utfört någon 
av det flertal handlingar som redovisades i figur 2 ovan. Samma förhållande 
gäller på motsvarande vis för de andra brottstyperna. Kategorin övriga brott 
(”Övrigt”) anger delaktighet i tjuvåkning, olovlig körning eller användande 
av falskt id-kort. Våldskategorin avser de handlingar som kan relateras till 
våld mot person (redovisas med och utan handlingen ”burit kniv”). Dessa 
sammanfattande mått på delaktighet speglar i stor utsträckning delaktig-
heten i de vanligaste handlingarna inom respektive brottstyp. 

Figur 7. Delaktighet i olika brottstyper totalt. Procent. 

 

* Tjuvåkning, olovlig körning eller användande av falskt id-kort.

Enligt svaren i undersökningarna är det inte speciellt ovanligt att ungdo-
mar någon gång begått en stöldrelaterad handling av något slag (figur 7). 
Andelen med delaktighet i kategorin stöldrelaterade handlingar uppgår 
till 45 procent i den senaste undersökningen. Även kategorin övriga brott  
uppvisar en hög andel (56 procent). Skadegörelse är inte fullt lika vanligt,  
 
13 Det förekommer att yngre lånar id-kort från en äldre kamrat eller ett syskon för att komma in på ställen 
med åldersgräns. Id-korten behöver alltså inte vara förfalskade i ordets egentliga mening.
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delaktigheten ligger på 25 procent. Om beteendet att bära kniv inräknas i 
våldskategorin, ligger delaktigheten i våld på 11 procent. Om ”bära kniv” 
utesluts ur kategorin har 6 procent utfört någon handling som rör våld mot 
person. Ungefär motsvarande andel (7 procent) har erfarenhet av att ha 
använt och/eller sålt narkotika. Det kan nämnas att nio av tio ungdomar i 
den mindre grupp som begått någon av de efterfrågade våldshandlingarna 
även begått någon stöldhandling (2011 års urval). Motsvarande förhållande 
gäller gruppen som begått någon narkotikarelaterad handling. Det ingår i 
ett generellt mönster av att ungdomar som anger att de begått någon av de 
mer ovanliga brottshandlingarna ofta har begått många brott och vanligtvis 
flera olika typer av brott.
 Delaktigheten i stöldrelaterade handlingar (totalt) minskade fram till år 
2001 för att därefter ligga mer konstant fram till en tydlig minskning i den 
senaste undersökningen. För kategorin övriga brott har delaktigheten rört 
sig kring en nivå på cirka 57 procent utan någon tydlig trend till ökning 
eller minskning. Skadegörelse visar en successiv nedgång som är kraftigast 
i början av perioden. År 2008 är ett undantag från denna nedgång, men år 
2011 ligger delaktigheten i skadegörelse återigen i linje med denna nedgång. 
Delaktigheten i våldsrelaterade handlingar (exklusive burit kniv) har pend-
lat mellan 9 och 11 procent de olika åren fram till 2011 då siffran minskade 
till 6 procent. För narkotikarelaterade handlingar har nivån genomgående 
legat mellan 7 och 9 procent.

Brottsaktivitet
Ovan redogjordes för hur stora andelar av ungdomarna som deltagit i brott. 
Följande avsnitt visar hur ungdomarna fördelar sig efter antalet gånger de 
uppger sig ha utfört de olika handlingarna under de senaste 12 månaderna. 
 I figur 8 redovisas andelen elever under respektive år som uppger att de 
mer än fem gånger har utfört handlingar inom brottskategorierna stöld,  
övriga brott, skadegörelse, våld mot person (exklusive burit kniv) respektive 
narkotika. 

Figur 8. Andelar som sammanlagt begått mer än fem handlingar inom respektive brottskategori. 
Procent.

* Tjuvåkning, olovlig körning eller användande av falskt id-kort.
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Ett mönster är att andelen ungdomar, som anger att de har begått mer än 
fem gärningar, är störst inom kategorierna stöld och övriga brott. Därefter 
följer skadegörelse. Färre har begått de efterfrågade narkotika- eller vålds-
relaterade handlingarna ett större antal gånger. Resultatet tyder vidare på 
att trenden för delaktighet i stöld, som kunde observeras vad gäller del-
aktighet totalt sett, också återspeglas i andel elever som begått fler än fem 
stöldrelaterade handlingar. Denna andel var högst i början av perioden men 
har legat i det närmaste oförändrad mellan 2001 och 2008, för att sedan 
minska i den senaste undersökningen. För skadegörelse syns en nedgång i 
förhållande till år 1995, men förändringarna i de senaste undersökningarna 
är små. Andelen som begått fler än fem våldshandlingar har rört sig kring 
ett par procent men har successivt minskat (1 procent i den sista undersök-
ningen). Andelen med erfarenhet av fler än fem narkotikarelaterade hand-
lingar har pendlat mellan två och tre procent utan tydlig trend till vare sig 
ökning eller minskning sett till hela perioden.
 Hur fördelar sig brottsaktiviteten hos ungdomarna generellt sett? Hur 
vanligt är det att begå enstaka respektive många brottshandlingar? För att 
få en bild av detta summeras det antal gånger som varje elev uppger att hon 
eller han har utfört de efterfrågade handlingarna (från stöld från skolan 
till användande av falskt id-kort i tabell 1 i bilaga 1). Vid summeringen 
har lägsta värdet för respektive svars alternativ på de olika brottsfrågorna 
använts,14 vilket ger en minimiskattning av det sammanlagda antalet hand-
lingar för varje elev inom respektive brottskategori.
 I tabellerna 4–6 (i bilaga 1) redovisas hur ungdomarna under de olika 
åren fördelar sig efter antal begångna brottshandlingar beräknat på detta 
sätt. Resultaten visar att andelen som inte begått någon av de efterfrågade 
handlingarna (totalt) har ökat något från 26 till 31 procent mellan de se-
naste två undersökningarna. Omvänt har således andelen som begått minst 
någon av handlingarna minskat från 74 till 69 procent. Totalt sett finns en 
minskning från den första studien 1995 då siffran var 81 procent. Andelen 
som begått de efterfrågade handlingarna ett stort antal gånger (mer än 35 
gånger) är 5 procent i den senaste undersökningen, medan den var 11 pro-
cent i den första. För pojkarna var andelen som begått handlingarna mer 
än 35 gånger 9 procent år 2008 och 7 procent i den senaste undersökningen 
medan den var 15 procent år 1995. Motsvarande siffror för flickor är cirka 
3 procent i de senaste två undersökningarna mot 5 procent år 1995. 
 Eftersom vissa brottstyper tenderar att vara av seriekaraktär och därför 
kan dominera resultaten, redovisas i figur 9 även hur ungdomarna fördelar 
sig efter en mer restriktivt konstruerad summering (här kallad den restrik-
tiva brottsskalan). Den innebär att vissa vanligt uppgivna handlingar, vilkas 
grad av allvar också i vissa fall är svårbedömd, har utelämnats vid sum-
meringen. De frågor som uteslutits rör klotter, tjuvåkning, stöld från skola 
eller eget hem samt att ha kört bil/mc utan körkortstillstånd. Se bilaga 2 för 
en beskrivning av frågorna i den restriktiva brottsskalan och tabell 8 och 9 
i bilaga 1 för fördelningarna uppdelat på kön. 

14 En elev som exempelvis svarat att han eller hon stulit en cykel 3–5 gånger och stulit i affär 6–10 gånger 
får således 3+6=9 brottshandlingar.
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Figur 9. Hur ungdomarna fördelar sig efter antal gärningar (enligt den restriktiva brottsskalan). 
Procent.

Det övergripande mönstret är att de flesta ungdomar som har begått någon 
av de aktuella handlingarna har gjort det relativt få gånger. Ju fler brott det 
handlar om, desto färre är det som har sådan erfarenhet. Ett mindre antal 
ungdomar har begått ett mycket stort antal brott. Ungdomarna i de tre hög-
sta belastningsgrupperna i figuren, det vill säga de som begått de aktuella gär-
ningarna mer än 15 gånger (cirka 6 procent av ungdomarna år 2011), svarar 
uppskattningsvis för omkring två tredjedelar av det totala antalet brottsliga 
handlingar. Ungdomarna i belastningsgrupperna 1–5 och 6–15 svarar till-
sammans för den återstående tredjedelen. Flera andra undersökningar har 
visat att en liten andel gärningspersoner står för en stor del av antalet brott. 
 En tendens är att gruppen som inte begått någon av de aktuella brotts-
handlingarna har blivit allt större. I den senaste undersökningen ökade 
denna grupp markant med tio procentenheter, från 51 till 61 procent. Ök-
ningen över samtliga år som undersökts är något större bland pojkarna än 
bland flickorna. För pojkarna har andelen som inte begått någon brottslig 
handling ökat med 26 procentenheter från 29 till 55 procent. För flickorna 
har andelen ökat med 20 procentenheter från 48 till 68 procent. För såväl 
pojkar som flickor avstannade ökningen tillfälligt mellan 2005 och 2008. 
 Sammanfattningsvis uppger relativt stora andelar av ungdomarna att 
de vid minst något tillfälle begått någon av de efterfrågade handlingarna. 
Minskningen mellan 2008 och 2011 av andelen ungdomar som inte begått 
någon av handlingarna är mer markerad enligt den restriktiva brottsskalan, 
som inte innefattar relativt vanliga beteenden som tjuvåkning, stöld från 
eget hem eller skola eller att ha kört bil eller mc utan körkortstillstånd. Tas 
dessa beteenden med i beräkningen är minskningen mindre.

Skillnader i delaktighet i brott bland unga med 
olika social bakgrund
I kriminologiska studier är det vanligt att man undersöker skillnader med 
avseende på brottslighet och olika strukturella bakgrundsfaktorer hos in-
dividerna, som familjestruktur under uppväxten, föräldrarnas socioekono-
miska klass och utbildningsnivå, eller invandrarbakgrund.15 Anledningen 

15 Se t.ex. resultat och diskussioner i Nilsson och Estrada 2009, Bergman och Andershed 2009, Sarnecki 
2009, s. 285f, El-Khouri och Sundell 2005, Nilsson 2002, Ring 1999, Andershed och Andershed 2005,  
s. 108f, Andersson 2002, Wikström och Butterworth 2006, Farrington 2005.
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till det är i regel ett antagande om att en persons sociala bakgrund tenderar 
att påverka hans eller hennes framtida liv på olika sätt. De nämnda bak-
grundsfaktorerna tenderar att i viss mån vara förknippade med familjens 
sociala och ekonomiska resurser och möjligheter, vilket i sin tur inverkar 
på andra förhållanden som ökar eller minskar risken för brott. Enligt till 
exempel Sampson och Laub kan socioekonomisk utsatthet hos föräldrarna 
förmodas öka risken för svaga sociala band till föräldrar och skola hos den 
unge, vilket i sin tur påverkar risken för brott (Sampson och Laub 1993).
 I detta avsnitt studeras nivåerna av andelen mer brottsbelastade ungdo-
mar enligt självdeklarerade uppgifter inom vissa sociodemografiska kate-
gorier. Hur andelen högbelastade personer utvecklats inom dessa grupper 
under den aktuella perioden belyses också. Det är ju tänkbart att andelen 
högbelastade ökar över tid i vissa grupper medan den samtidigt minskar i 
andra (jfr Tham 1997, s. 147, Balvig 2006, s. 18f). Det skulle kunna indi-
kera att en generell bild av minskning, eller av stabilitet, döljer en eventuell 
polarisering mellan olika sociala grupper.
 I tabell 1 visas andelen unga som anger att de begått fler än 15 brotts-
handlingar, enligt den restriktiva brottsskalan, inom vissa olika sociodemo-
grafiska indelningsgrupper de olika åren.16

Tabell 1. Andel ungdomar som begått fler än 15 brott (enligt den restriktiva brottsskalan) utifrån 
olika sociala bakgrundsfaktorer. 1995–2011. Procent.

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Mamma har arbete
Ja 13 10 10 9 8 7 7 5
Nej 17 15 14 13 13 11 11 9
Pappa har arbete
Ja 13 10 10 9 9 7 7 5
Nej 17 17 16 15 14 13 10 9
Boende 
Villa 11 10 9 8 8 7 6 4
Radhus/Kedjehus/Parhus 14 11 11 10 8 7 7 6
Lägenhet 20 14 16 15 13 11 11 8
Familjestruktur
Ej splittrad 12 9 8 8 7 6 6 5
Splittrad 18 17 17 15 14 11 11 7
Invandrarbakgrund
Ej invandrarbakgrund 12 10 10 8 8 7 6 5
Invandrarbakgrund 18 16 14 15 14 12 11 7
Index sociala bakgrunds-
faktorer
0 10 7 7 6 5 5 5 4
1–2 15 13 13 12 11 9 9 6
3–5 21 18 18 19 17 15 14 10

Om man studerar nivåskillnaderna mellan de olika sociodemografiska in-
delningsgrupperna i andel högbelastade i brott visar resultatet att nivån 
genomgående är något högre om den unges föräldrar inte har arbete än 
om de har det. Motsvarande förhållande gäller för de ungdomar som bor i 
lägenhet jämfört med dem som bor i villa. Samma förhållande råder bland 
unga från splittrade hem i jämförelse med dem som bor tillsammans med 
båda föräldrarna. Andelen högbelastade tenderar vidare att ligga på en 
något högre nivå bland unga med invandrarbakgrund än bland dem med 
 
 
16 Ej splittrad familj betecknar att föräldrarna bor tillsammans och att den unge bor med dem. Med invandrar-
bakgrund avses i denna rapport att man själv eller minst en förälder är född utomlands (se bilaga 3). 
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svenskfödda föräldrar. Resultaten tyder således på vissa skillnader i fråga 
om brottsbelastning kopplat till social bakgrund, trots dessa förhållandevis 
grovkorniga indelningar rörande bakgrunden. 
 I tabellen presenteras även ett summerat index av de fem bakgrundsfak-
torerna. Skalan går från noll till fem och fem innebär att den unge har 
samtliga dessa fem attribut: modern har inte arbete, fadern har inte arbete, 
bor i lägenhet, invandrarbakgrund, splittrad familj. Skillnaderna i brotts-
belastning blir något mer markerade vid en ansamling av dessa faktorer.17  
I 2011 års studie har 4 procent av ungdomarna som inte har någon av dessa 
bakgrundsfaktorer uppgett att de begått 16 eller fler brott. Det kan jäm-
föras med 10 procent för dem som har 3 eller fler faktorer. I fråga om ut-
vecklingen inom de studerade grupperna visar resultaten att det inte i något 
fall under perioden går att fastställa någon kontinuerlig ökning av andelen 
högbelastade i brott. Huvudintrycket är minskningar bland samtliga grup-
per under perioden som helhet.
 Det kan slutligen understrykas att det inom samtliga sociodemografiska 
grupperingar endast är en minoritet som är högbelastad i brott, och att det 
finns flera andra faktorer som uppvisar betydligt starkare samband med 
kriminalitet, se t.ex. Ring 1999. 

Mönster i brottsbenägenheten
Förhållanden som påverkar sannolikheten att ungdomar begår brott kan 
enligt kriminologisk forskning antas återfinnas bland de sociala miljöer 
och relationer som individen ingår i. Det beror på att barn och ungdomar 
utvecklas i ett samspel mellan en rad olika sociala sammanhang – bland 
annat familjen, skolan och kamratkretsen – som alla påverkar varandra. 
Riskfaktorer för en kriminell utveckling, och skyddsfaktorer mot en sådan 
utveckling, förknippas ofta inom forskningen med olika omständigheter 
inom dessa sociala sammanhang. Men även med egenskaper och attity-
der hos individen själv, såsom en spänningssökande läggning eller låg grad 
av ”självkontroll”, vilket innebär att man är impulsiv, risktagande, rastlös 
och lätt blir arg (har ”kort stubin”) (t.ex. Andrews och Bonta 2003, Agnew 
2005, Andershed och Andershed 2005, Ferrer-Wreder 2005, Sarnecki 2009, 
Howell 2003, Loeber och Farrington 1998).

Sociala relationer, attityder och brott
I undersökningen ställdes ett antal frågor rörande ungdomarnas sociala 
situation samt deras attityder på vissa områden. Utifrån svaren har det 
skapats olika sammanslagna skalor. I det följande handlar det om sam-
banden mellan brottsbelastning och följande faktorer: relation till föräld-
rar; föräldrars vetskap om var den unge är och vilka man träffar om man 
går ut på kvällen (enligt den unge själv); skoltrivsel; betyg; preferens för 
spänningssökande aktiviteter; självkontroll; kamratumgänge kvällstid; 
kamraters brottsbelastning; egen tolerans till brott bland kamrater; in-
ställning till brott (hur fel man tycker att det är att begå olika typer av 
brott) samt  upplevd upptäcktsrisk. Analysen undersöker även samvariatio-
nen mellan brottsbelastning och alkoholförtäring respektive skolk frekvens. 
 
 

17 Eftersom det är ovanligt att man har höga värden (fyra eller fem) på skalan, har denna kategoriserats 
(se tabell 29 i bilaga). Det kan noteras att fördelningarna längs skalan är tämigen likartade i de olika årens 
urval.
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 För en närmare beskrivning av vilka frågor som ingår i olika skalor, se 
bilaga 3. Variablerna har kategoriserats i tre delar. Ungdomar med förhål-
landevis låga värden på en viss variabel har placerats i kategorin ”låg” (eller 
motsvarande). De som hade relativt höga värden återfinns i kategorin ”hög” 
samt de med värden däremellan i en ”medelkategori”. Sambanden mellan de 
olika faktorerna och tredelad brottsbelastning (andelen som begått 0, 1–5 
eller fler än 5 brott enligt den restriktiva brottsskalan) presenteras i tabell 2. 
Analysen gäller 2011 års urval.
 Ungdomar som enligt egen uppgift har mindre bra relation till föräldrar-
na, respektive vilkas föräldrar har låg vetskap om den unges förehavanden 
på fritiden, tenderar enligt resultaten att vara mer brottsbelastade. Ju bättre 
relationen till föräldrarna upplevs vara, respektive ju högre vetskap hos 
föräldrarna om var man är om man går ut på kvällen och vilka man träf-
far, desto ovanligare att man har begått brott. Även skolsituationen tycks 
vara relaterad till brott. Ju bättre man trivs i skolan, respektive ju högre 
betyg, desto ovanligare med hög brottsbelastning. Sambanden kan i sam-
manhanget betecknas som måttliga till medelstarka. Det tydligaste av dessa 
samband gäller föräldrarnas vetskap om vad den unge gör på fritiden.
 Ungdomar med hög preferens för spännande och riskfyllda aktiviteter 
tycks enligt resultaten klart oftare ha hög brottsbelastning än unga som 
föredrar mer stillsamma aktiviteter. Likaså har ungdomar som har låg grad 
av självkontroll klart oftare hög brottsbelastning än de med hög självkon-
troll. Ett utåtriktat kamratumgänge (att ofta träffa kamrater på kvällarna), 
tenderar vidare att i viss mån vara kopplat till hög brottsbelastning. Det 
behöver inte betyda att frekvent umgänge med kamrater i sig ökar risken 
för brott, utan mer avgörande är vilka man träffar och vad man gör. Ett på-
tagligt samband med brott finns för kamraternas grad av brottsbelastning. 
Ungdomar vars kamrater begått brott har ofta också själva gjort detta. Ett 
starkt samband med brott finns även för vilken ståndpunkt man själv intar 
om kamraterna skulle begå brott. Unga med en tillåtande inställning till 
brott bland kamrater tenderar att ha klart högre belastning än unga med 
en avvisande hållning. Ett relativt starkt samband visar sig också mellan 
brottsbelastningen och det andra måttet gällande attityder till brott. Unga 
med negativa attityder till brott (dvs. tycker det är fel att begå olika typer 
av brott) begår också klart mer sällan brott. Sambandet mellan måttet på 
upplevd upptäcktsrisk och brott är inte lika påtagligt men går även det i 
förväntad riktning. Ungdomar som upplever att risken att ”åka fast” är 
liten om man skulle snatta eller stjäla en cykel, är oftare brottsbelastade än 
de som tycker att risken är stor. Slutligen visar resultaten att ju oftare man 
druckit sig berusad respektive skolkat, desto högre tenderar även brottsbe-
lastningen att vara. 
 Analyser på de tidigare årens urval tyder på att ju fler riskfaktorer av olika 
slag som den unge har, desto större sannolikhet att han eller hon begått 
många brott (Ring 2007).
 Vid tolkningen av resultaten bör man hålla i minnet att undersökningen 
är en tvärsnittsundersökning, vilket begränsar möjligheterna att definitivt 
avgöra vad som är orsak och vad som är verkan. Det är exempelvis möj-
ligt att brottsbelastning vid en tidigare tidpunkt senare orsakar försämrade 
relationer till föräldrar. Det är även möjligt att faktorerna ömsesidigt på-
verkar varandra, vilket kan leda till vad man kan kalla en negativ spiral. 
Exempelvis kan det vara så att umgänge med brottsliga kamrater och egen 
brottslighet medför försämringar av relationen till föräldrarna och av skol-
situationen, vilket medför att man i än högre grad söker sig till de brottsliga 
kamraterna med ökad brottslighet som följd.
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Tabell 2. Andel ungdomar som begått brott (enligt den restriktiva brottsskalan) i relation till olika 
faktorer. 2011 års undersökning. Procent.

0 1-5 >5

Rad % Rad % Rad % Bas n Gamma

Totalt Restriktiv skala 61 26 13 6 490

Relation till föräldrar Mindre bra 44 33 24 1 710

Medel 64 25 10 2 659

Bra 72 21 7 2 105 -0,34

Föräldrars vetskap Låg 38 34 28 1 657
om den unges Medel 62 28 10 2 995
fritidsvanor

Hög 81 14 4 1 818 -0,52

Skoltrivsel Låg 46 31 23 1 798

Medel 64 27 9 2 702

Hög 72 20 8 1 977 -0,32

Betyg Låga 49 30 20 1 775

Medel 62 26 12 2 522

Höga 71 22 7 2 139 -0,27

Grad av Låg 83 14 3 2 172
spänningssökande Medel 63 29 8 2 172

Hög 38 35 27 2 142 0,57

Självkontroll Låg 39 34 26 2 112

Medel 64 28 8 2 199

Hög 82 15 4 2 059 -0,54

Träffar kamrater på < 1 kväll/v 77 18 5 1 372
kvällarna 1-2 kvällar/v 66 25 8 2 296

> 2 kvällar/v 49 30 20 2 719 0,38

Kamraters Låg 87 11 2 2 534
brottsbelastning Medel 62 31 8 1 950

Hög 27 41 32 1 952 0,72

Egen tolerans till Låg 84 14 2 2 300
brott bland kamrater Medel 63 30 7 2 286

Hög 30 37 33 1 814 0,66

Inställning till brott Negativ 84 14 2 1 799

Medel 65 28 7 3 017

Positiv 30 35 35 1 636 0,63

Upplevd Låg risk 50 30 21 1 992
upptäcktsrisk Medel 64 27 9 2 559

Hög risk 71 21 9 1 843 -0,27

Alkoholförtäring 0 ggr 79 17 4 3 677

1-5 ggr 49 38 13 1 496

>5 ggr 25 38 37 1 294 0,66

Skolkfrekvens 0 ggr 74 20 6 4 259

1-5 ggr 42 37 21 1 786

>5 ggr 17 34 48 427 0,61

Antal brott
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Självskattad benägenhet att begå brott
Att ställa frågor om hur ofta man begått olika former av brottshandlingar 
under den senaste tidsperioden är ett av flera tänkbara sätt att studera benä-
genheten att begå brott. Ett alternativt sätt att försöka spegla brottsbenägen-
heten är att ställa frågor om hur svarspersonen själv tror att den sannolikt 
skulle handla om den skulle ställas inför vissa fiktiva valsituationer, i vilka 
att begå en brottshandling utgör ett möjligt handlingsalternativ. Till skill-
nad från antalet redan begångna brott är sådana mått på brottsbenägen-
heten inte direkt kopplade till förfluten tid (jfr Antonaccio och Tittle 2008,  
s. 493).18

 I den senaste undersökningen ställdes en del frågor som berör denna aspekt. 
Frågorna gäller vissa situationer som i princip kan hända vilken ung per-
son som helst. Situationerna innebär att den berörda personen ställs inför 
ett moraliskt val. Om man träffar på en olåst cykel som verkar bra, skulle 
man då stjäla cykeln? Om man råkar hitta en plånbok som någon tappat, 
innehållande 500 kronor, skulle man då själv ta pengarna? Om det är en 
sak man absolut vill ha i en affär, kommer man att försöka stjäla den? Om 
en yngre elev skulle förolämpa den unge, skulle man då slå till den eleven? 
Om man hittade en tappad mobiltelefon, skulle man då behålla den för 
sig själv? Frågorna var ställda i form av frågepåståenden som man på en 
femgradig skala kunde välja att instämma i eller ta avstånd ifrån. Genom-
gående är det något större andel pojkar än flickor som instämmer helt eller 
delvis i de olika frågepåståendena.
 Hur man svarar på de tre frågorna har relativt tydliga inbördes samband. 
Svaren har sammanförts till en attitydskala, här kallad ”Brottsbenägen-
het”. Sedan har sambanden undersökts mellan denna attitydskala (katego-
riserad) och samma riskfaktorer som ingick i den föregående analysen. Det 
är en mindre andel ungdomar (8 procent) som har höga värden på skalan 
enligt den gjorda indelningen.
 Det framkommer genomgående samband mellan de olika riskfaktorerna 
och att ha höga värden på attitydskalan (tabell 3). Unga med en vad man 
kan kalla problematisk familjesituation, i form av de aspekter som berörts 
här, eller som inte trivs eller presterar bra i skolan ger oftare uttryck för hög 
brottsbenägenhet. Sambanden mellan graden av brottsbenägenhet och va-
riablerna spänningssökande respektive självkontroll är något starkare. Än 
tydligare samband återfinns för variablerna egen tolerans till brott bland 
kamrater, inställning till brott samt kamraters brottsbelastning. De olika 
sambanden går överlag i samma riktning och liknar i stor utsträckning dem 
som framkom när man i stället studerade den självdeklarerade brottslighe-
ten. Det ska även nämnas att måttet på brottsbenägenhet är relativt starkt 
korrelerat med självrapporterad brottsbelastning (gamma=0,71).
 Ett övergripande mönster är således att de riskfaktorer som samvarierar 
tydligast med tidigare brottsbelastning även tenderar att uppvisa tydliga 
samband med hur man själv tror man skulle agera om man ställdes inför en 
situation som innebar att man kunde ta något som tillhör en annan person 
eller blev provocerad av en yngre elev. De starkaste sambanden gäller fak-
torer som på olika sätt rör vilken inställning man själv har till att begå brott 
samt umgänge med brottsbelastade kamrater. Överensstämmelsen mellan 
hur de två sinsemellan annorlunda måtten avseende brottsbenägenhet för-
håller sig till de studerade riskfaktorerna, kan anses ge ökat stöd åt resulta-
tens tillförlitlighet. 

18 Däremot kan en tidigare historia av att ha begått brottshandlingar påverka den aktuella benägenheten 
att begå brott.
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Tabell 3. Attitydskalan ”Brottsbenägenhet” i relation till olika faktorer. 2011 års under sök ning. 
Procent.

Brottsbenägenhet

Låg Medel Hög

Rad % Rad % Rad % Bas n Gamma

Totalt Brottsbenägenhet 35 57 8 6 460

Relation till föräldrar Mindre bra 23 63 14 1701

Medel 34 60 7 2650

Bra 45 50 5 2093 -0,30

Föräldrars vetskap Låg 17 65 18 1647
om den unges Medel 32 62 6 2983
fritidsvanor

Hög 54 43 3 1811 -0,48

Skoltrivsel Låg 22 62 16 1785

Medel 34 59 6 2691

Hög 46 50 4 1973 -0,34

Betyg Låga 25 60 15 1761

Medel 34 59 7 2513

Höga 44 53 3 2136 -0,29

Grad av Låg 55 43 2 2165
spänningssökande Medel 32 62 5 2164

Hög 16 67 17 2128 0,53

Självkontroll Låg 17 66 17 2109

Medel 32 62 5 2198

Hög 55 43 2 2058 -0,52

Träffar kamrater på < 1 kväll/v 47 50 3 1367
kvällarna 1-2 kvällar/v 37 58 5 2288

> 2 kvällar/v 26 61 13 2714 0,31

Kamraters Låg 54 44 2 2530
brottsbelastning Medel 30 65 4 1947

Hög 14 66 20 1949 0,58

Egen tolerans till Låg 59 40 1 2300
brott Medel 31 66 3 2286

Hög 9 69 22 1813 0,68

Inställning till brott Negativ 66 33 1 1799

Medel 31 67 3 3017

Positiv 7 67 26 1634 0,75

Upplevd Hög risk 47 48 4 1843
upptäcktsrisk Medel 34 61 5 2559

Låg risk 23 61 15 1992 0,34

Alkoholförtäring 0 ggr 45 52 3 3667

1-5 ggr 28 63 9 1482

>5 ggr 14 65 21 1289 0,50

Skolkfrekvens 0 ggr 42 54 4 4242

1-5 ggr 23 65 12 1777

>5 ggr 11 61 28 423 0,47
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Är det okej att dricka sig full och begå brott enligt kompisarna?
Ungdomarnas upplevelse av vilken inställning de tror att deras kamrater 
har till brott, alkohol och skolk mättes med ett antal frågor om i vilken 
grad man tror att kamraterna skulle tycka det var ”okej” eller ”inte okej” 
om man själv skulle göra vissa saker, exempelvis prova hasch eller dricka 
sig full. Frågan om alkohol löd: Tror du att dina kompisar skulle tycka det 
var okej ifall du drack dig full? Motsvarande frågor ställdes för de andra 
handlingarna. Svarsalternativen var indelade i en femgradig skala: helt okej, 
ganska okej, tveksam, knappast okej, inte okej. Frågorna kan ge en inblick i 
normklimatet bland ungdomar i nionde klass. I figur 10 visas andelen ung-
domar respektive år som svarade att de tror att kompisarna skulle tycka det 
vara helt okej eller ganska okej om man skulle ”dricka sig full”, ”ta något 
i en affär”, osv. 

Figur 10. Andel som anger att de tror att kompisarna skulle tycka det var okej om man själv skulle 
dricka sig full med mera. Staplarna avser andelen som svarat helt okej eller ganska okej. Procent.

Notera: Frågan om graffiti ställdes inte åren 1995 och 1997. 

Få tror att kamraterna har något att invända mot att man berusar sig. Något 
färre anger att kompisarna skulle tycka det var okej med skolk, men det är 
ändå relativt sett vanligare att man tror att kompisarna har en tillåtande in-
ställning till detta, jämfört med inställningen till brottsliga handlingar. Över 
tidsperioden som helhet har andelen ungdomar som upplever att kamra-
terna har en tillåtande inställning till alkoholberusning, skolk, snatteri, 
bilstöld och graffitimålning minskat. När det gäller att prova hasch ligger 
andelen mer stabilt.
 Pojkarna tror i högre grad än flickorna att kamraterna skulle tycka det 
var okej med brottsliga beteenden, medan skillnaderna för alkoholberus-
ning och skolk är små (tabell 26 och 27 i bilaga 1). 
 Sedan år 1997 ställs även motsvarande frågor om hur man själv skulle 
ställa sig om ens kompisar skulle utföra de olika handlingarna (tabell 22–
24 i bilaga). Resultaten är likartade med dem som redovisats ovan, vilket 
hänger samman med att svaren på dessa två frågebatterier har ett starkt 
samband med varandra. Tror man att kamraterna tycker det är okej med 
brott, alkoholberusning och skolk, tycker man ofta även själv att det är 
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okej. Bägge variablerna har även tydliga samband med brottsbelastning. 
Över tid har andelen elever som tycker det skulle vara helt eller ganska okej 
om kompisarna drack sig fulla, snattade, skolkade eller stal en bil minskat. 
Exempelvis har andelen elever som anger att man skulle tycka det var ”helt 
okej” eller ”ganska okej” om ens kompisar skulle snatta något i en affär 
minskat från 27 procent år 1997 till 17 procent år 2011. En tendens till 
uppgång på någon eller ett par procentenheter skedde mellan 2005 och 
2008 för andelen som tyckte det var okej med snatteri, skolk och alkohol, 
men den har förbytts i en nedgång i den senaste undersökningen. 

Mer om kompisar, föräldrar och skola
Ett förhållande som framgått ovan och som visat sig ha tydligt samband 
med brottsbelastning är om man har kamrater som begår brott. I figur 11 
visas utvecklingen av andel elever som uppger att minst någon av de kom-
pisar som man ”oftast umgås med” har tagit något utan att betala i en af-
fär respektive förstört någonting, brutit sig in någonstans eller ”slagit ner” 
någon person. 
 För de olika typerna av handlingar syns nedgångar för perioden som hel-
het; undantaget är att ha någon kompis som slagit ner någon, där nivån 
jämförelsevis legat mer konstant. Ett annat mönster är att det skedde en 
signifikant uppgång mellan undersökningarna år 2005 och 2008 av andelen 
elever med någon kompis som begått de efterfrågade handlingarna, som 
följts av en nedgång i den senaste mätningen 2011. Ett liknande mönster 
gäller andelen ungdomar som uppger att minst någon av kompisarna vid 
något tillfälle ”åkt fast för polisen”(figur 12): en generell nedgång i förhål-
lande till första undersökningen, med en påtaglig, men tillfällig, uppgång i 
studien 2008. Samma utveckling gäller för andelen elever som på en fråga 
svarar att man själv vid något tillfälle (någonsin) åkt fast för polisen.19

Figur 11. Andel ungdomar som uppger att minst någon kompis begått olika typer av handlingar. 
Procent.

19 Vad man åkt fast för framgår inte av svaren. I många fall kan det handla om tämligen bagatellartade 
händelser, som att få en tillsägelse att inte skjutsa på cykel eller liknande.
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Figur 12. Andel ungdomar som uppger att minst någon kompis åkt fast för polisen respektive 
som själv åkt fast för polisen vid något tillfälle. Procent.

 Utvecklingen över tid av svaren på en rad andra frågor rörande fritidsva-
nor, föräldrar och skolsituation visas i tabell 29 (i bilaga). Resultaten visar 
i korthet att andelen elever som anger att de ofta (minst 5 kvällar i veckan) 
brukar träffa kompisar på kvällen har minskat över perioden som helhet 
(från 31 procent år 1995 till 11 procent år 2011), samtidigt som andelen 
som sällan träffar kompisar på kvällen har ökat (från 11 till 21 procent). 
Vidare har andelen elever som uppger att de minst ett par gånger i månaden 
brukar besöka fritidsgård minskat påtagligt, liksom andelen som uppger 
att de har besökt flipper-, biljard- eller spelhall, diskotek eller gått på fest.20 
Alkoholdrickandet tycks också ha minskat i åldersgruppen: andelen som 
druckit sig berusad fler än fem gånger har minskat (från 35 till 20 procent) 
medan andelen som anger att man aldrig druckit sig berusad har ökat, och 
det markant i den senaste undersökningen (från 47 till 57 procent). Frågor 
som rör tidsmässig användning av internet på fritiden har endast ingått i ett 
par av undersökningarna, men resultaten från dessa indikerar en ökning av 
den tid som unga spenderar framför datorn.
 Vidare tycks föräldrarna allt oftare enligt eleverna vara informerade om 
var man är respektive vilka man träffar om man går ut på kvällen, enligt 
svaren på två frågor rörande detta: andelen elever som svarar att föräldrar-
na ”alltid” vet var man är har ökat från 32 till 45 procent, medan andelen 
som uppger att föräldrarna alltid vet vilka man träffar har ökat från 22 till 
34 procent. Dessutom har det gradvis skett en nära fördubbling av andelen 
unga som uppger att de minst ett par gånger i månaden går ut med någon 
av föräldrarna ”för att göra något trevligt ihop, exempelvis gå på bio eller 
liknande” (från 21 procent år 1995 till 38 procent 2011).
 När det gäller skolan svarar de flesta elever genomgående att de ”för det 
mesta” trivs bra i skolan. Samtidigt har det skett en förskjutning så att an-
delen som på en femgradig skala svarar att de ”alltid” trivs bra i skolan suc-
cessivt ökat över tid (från 15 till 28 procent). Det har också skett en stegvis 
ökning av andelen elever som tycker att de flesta eller alla lärarna är bra 
(från 49 till 67 procent). En annan fråga gäller hur viktigt det är att få bra 
 
20 Alla dessa variabler har vissa samband med brottsbelastning på individnivå.
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betyg. Genomgående har omkring 60 procent svarat att man tycker det 
är ”mycket viktigt” att få bra betyg, utom i undersökningen år 1995 då 
siffran var markant lägre (45 procent). Antagligen spelar övergången från 
det gamla till det nuvarande betygssystemet en viss roll här. År 1995 gällde 
betygen ”1–5”, sedan gick man över till godkänd, väl godkänd och mycket 
väl godkänd. De flesta vill sannolikt undvika att bli ”icke godkänd”, vilket 
kan antas ha ökat andelen som svarat ”mycket viktigt” mellan 1995 och 
1997. Slutligen tycks det ha skett vissa förändringar när det gäller skolk: 
andelen som skolkat från skolan mer än fem gånger har minskat något över 
tid samtidigt som andelen som inte skolkat någon gång blivit allt större (en 
ökning från 56 till 66 procent). De nämnda resultaten går generellt i samma 
riktning bland pojkar och flickor.
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Utsatthet för stöld, våld och hot
En annan aspekt av förekomsten av brott bland ungdomarna är deras egen 
utsatthet för brott. I undersökningen ställdes tre frågor om utsatthet för 
stöld: cykelstöld, stöld av plånbok samt stöld av ”annan värdefull sak”. Det 
ställdes vidare två frågor rörande utsatthet för våld (om man blivit ”slagen, 
sparkad eller utsatt för annat våld”), dels sådant våld som krävde besök hos 
sjuksyster, läkare eller tandläkare (grövre våld), dels våld som gjorde ont, 
men inte krävde sådant besök (lindrigare våld). Slutligen frågades om man 
blivit hotad så att man känt sig allvarligt rädd. Frågorna avsåg utsattheten 
under den föregående tolvmånadersperioden. 
 I figur 13 redovisas de totala andelarna av de svarande respektive år som 
uppger att de vid minst ett tillfälle råkat ut för stöld, hot eller våld. Utsatt-
heten för stöld totalt är en sammanfattande kategori som bygger på de tre 
stöldrelaterade frågor som angavs ovan. Olika sammanfattande mått rörande 
våld och hot redovisas i bilaga 1, tabell 10.21

Figur 13. Andelar utsatta för stöld, hot och våld. Procent.

* Frågan om lindrigare våld ändrade utformning mellan 1997 och 1999 vilket kan ha bidragit till nivåförändringen.

 
21 Beträffande utsattheten för lindrigare våld måste en viss reservation göras angående jämförbarheten 
mellan de två första åren och de senare åren. Det beror på en mindre förändring i enkätens utformning, vilket 
sannolikt påverkat den nivåförändring som kan observeras mellan år 1997 och år 1999. På grund av att det 
interna svarsbortfallet i de första två undersökningarna låg förhållandevis högt för denna fråga (8 procent) –  
i sin tur beroende på att många inte uppmärksammade den eller uppfattade den som en följdfråga till frågan 
om grövre våld – beslöts att göra vissa förändringar av formulärets utformning i detta avsnitt. Förändringarna 
syftade till att göra frågorna lättare att överblicka och besvara, vilket gjorde att det interna svarsbortfallet på 
frågan sjönk till drygt en procent. Det kan inte uteslutas att de som förbisåg frågan i de två första undersök-
ningarna samtidigt tenderade att höra till dem som fallit offer för våld. Detta medför att man bör vara försiktig 
med att dra slutsatser om eventuella skillnader mellan den första och senare delen av perioden på denna punkt.
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Generellt visar resultaten att cirka tre av tio har utsatts för någon stöld. 
Omkring två av tio har råkat ut för lindrigare våld. En av tio har blivit ho-
tad på ett sådant sätt att man känt sig rädd. Hälften så många – en på tjugo 
– säger sig ha behövt besöka sjuksyster, läkare eller tandläkare i sviter efter 
våld. De som råkat ut för den senare typen av våld har inte sällan också 
utsatts för lindrigare våld. 
 Trenderna när det gäller andelarna utsatta för grövre våld respektive 
hot är i princip konstanta över perioden. För lindrigare våld syns en svagt 
ökande trend fram till 2008 som följdes av en tydlig nedgång i den senaste 
undersökningen. Utsattheten för cykelstöld respektive stöld av plånbok har 
minskat. Däremot syns en viss ökning av utsatthet för stöld av annan värde-
full sak fram till 2008 i förhållande till den första undersökningen. Vad 
ökningen beror på är svårt att avgöra. Till exempel kan utvecklingen och 
spridningen av mobiltelefoner och andra små och stöldbegärliga apparater, 
exempelvis mp3-spelare, ha bidragit. Ökningen tycks dock ha brutits i och 
med en lägre andel utsatta för stöld av annan värdefull sak enligt den se-
naste undersökningens resultat.
 Att utsatthet för hot är ovanligare än utsatthet för lindrigare våld kan 
möjligen framstå som märkligt. Direkt fysiskt våld kan ju uppfattas som 
allvarligare än hot, vilket innebär att våld borde vara jämförelsevis mer säll-
synt. En förklaring till resultatet ligger sannolikt i att frågan om hot gäller 
hotelser som inneburit att den unge känt sig ”allvarligt rädd”. Denna före-
teelse kan antas vara ganska begränsad i denna åldersgrupp, jämfört med 
mer eller mindre allvarligt handgemäng mellan unga som känner varandra 
– som kamrater i samma klass eller som syskon – då man utdelar slag utan 
att detta föregås av sådana verbala uttryck som gör motparten ”allvarligt 
rädd”. En mer vanlig konsekvens av meningsutbytena torde vara att man 
blir irriterad och arg. Svaren på frågan om lindrigare våld speglar sannolikt 
till stor del förekomsten av de senare typerna av ”bråk” unga emellan. 
 Ett genomgående resultat i de olika undersökningarna har varit att poj-
karna något oftare än flickorna uppger att de fått sin cykel stulen (tabell 
11 och 12 i bilaga). Möjligen hänger detta samman med att pojkcyklar 
är attraktivare att stjäla för de generellt sett mer brottsbenägna pojkarna. 
Skillnaderna i utsatthet för cykelstöld har dock minskat något. De andra 
efterfrågade formerna av utsatthet för stöld har tenderat att vara jämnt för-
delade. Cirka 3 procent hos båda könen har råkat ut för plånboksstöld och 
cirka 15 procent för annan stöld (år 2011). Ett annat mönster är att pojkar 
jämfört med flickor något oftare anger att de utsatts för våld. Andelen som 
uppger att man utsatts för hot, som inneburit att man känt sig rädd, har 
däremot legat relativt jämnt sett till perioden som helhet men har tenderat 
att ligga ett par procentenheter högre bland flickorna i de senaste undersök-
ningarna. 
 För pojkarna kan en tendens skönjas över tid av minskande andelar som 
råkat ut för cykelstöld eller plånboksstöld. Utsattheten för annan stöld 
ökade däremot något mellan 1995 och 2008 för bägge könen, tydligast för 
flickor (från 13 procent till 19 procent). Den senaste undersökningen inne-
bär emellertid en tydlig minskning som gäller oavsett kön. Bland flickorna 
syns en svagt ökande trend i andelen som utsatts för lindrigare våld fram till 
år 2008, följt av en markant nedgång i andelen som uppger att de utsatts 
för detta. Även bland pojkarna har det skett en klar minskning i utsattheten 
för lindrigare våld i den senaste studien.
 I de två senaste undersökningarna ställdes en fråga om utsatthet för rån 
som löd: Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med stryk eller 
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vapen eller använt våld mot dig för att få pengar eller andra värdesaker? 
Knappt 4 procent år 2008 och 3 procent år 2011 svarade att de hade utsatts 
för detta. Andelen som utsatts är ungefär dubbelt så stor bland pojkarna 
(cirka 4 procent) som bland flickorna (drygt 2 procent). 

Var inträffar våldet?
De ungdomar som råkat ut för våld eller hot fick svara på var den se-
naste händelsen inträffade. Hur svaren fördelade sig på svarsalternativen 
hos dem som utsatts för de olika formerna av våld och hot de olika åren 
framgår av tabell 16 i bilaga. Utfallet i stort skiljer sig inte så mycket mellan 
åren. I figur 14 visas var den senaste händelsen inträffade bland den grupp 
ungdomar som råkat ut för lindrigare våld. 

Figur 14. Var den senaste våldshändelsen inträffade. 1995–2011. Procent (av de ungdomar som 
angett att de utsatts för lindrigare våld).

En relativt stor andel av våldet uppges ha inträffat i skolan eller på skolgår-
den (drygt 45 procent). Den andra dominerande kategorin är ”någon an-
nanstans” (knappt 30 procent). Denna sammanfattande kategori betecknar 
utsatta som anger att den senaste händelsen tilldrog sig ”någon annanstans, 
t.ex. på gatan, disco, fritidsgård etc.” En övervägande majoritet av dem 
som drabbats av våld kan hänföras till dessa två kategorier. Cirka 5 pro-
cent av dem som utsatts angav att det skedde på kommunikationsmedel (på 
buss, tåg, tunnelbana eller spårvagn respektive på hållplats eller station). 
En del våld utspelar sig i bostaden. I den senaste undersökningen angav 
cirka 16 procent av dem som råkat ut för lindrigare våld att den senaste 
våldshändelsen skedde i den egna bostaden och 5 procent att den ägde rum 
hemma hos någon annan.
 Skillnader förekommer mellan pojkar och flickor i fråga om plats för ut-
satthet. En högre andel av pojkarna än flickorna som utsatts för våld (lind-
rigt eller grovt) anger att det skedde i skolan eller på skolgården. De utsatta 
flickorna anger i jämförelsevis högre grad än pojkarna att de blivit utsatta 
för våld eller hot i bostaden eller hemma hos någon annan (tabell 17 och 18 
i bilaga 1).

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Skolan/
skolgården 

I bostaden Hemma hos 
annan 

Kommunika-
tionsmedel/

hållplats 

Annanstans 
(på gatan/disco/
fritidsgård etc.) 

1995 
1997 
1999 
2001 
2003 
2005 
2008 
2011 

% 

År



40

Rapport 2013:3

Skillnader i utsatthet för brott bland unga med 
olika social bakgrund
Stabila nivåer i andel utsatta för exempelvis stöld eller grövre våld behö-
ver inte utesluta skilda utvecklingstrender i utsatthet mellan olika sociala 
grupper. I tidigare studier har man pekat på vissa polariseringstendenser i 
utsatthet bland den vuxna befolkningen (Nilsson och Estrada 2006). För 
att undersöka denna problemställning redovisas (i tabell 4) andelen utsatta 
för stöld (totalt) respektive grövre våld inom de kategorier avseende bak-
grundsfaktorer som användes i den tidigare analysen av brottsbelastning. 
 I samtliga kategorier är mönstret att andelen utsatta för stöld är större 
än andelen som fallit offer för grövre våld. Vidare kan konstateras att ut-
sattheten till viss del tycks variera med bakgrund. Andelen utsatta för stöld 
eller grövre våld tenderar att vara något högre bland unga vars föräldrar 
inte har arbete och bland boende i lägenhet än bland boende i villa. Unga 
från splittrade familjer har oftare utsatts än ungdomar från icke-splittrade 
familjer. Utsattheten verkar vara högre bland unga med invandrarbakgrund 
jämfört med dem vars föräldrar är födda i Sverige.
 Studeras det sammanslagna indexet gällande strukturella bakgrundsfak-
torer framkommer relativt tydliga skillnader i risker för utsatthet, speciellt 
när det gäller grövre våld. Utsattheten för våld är ungefär dubbelt så vanlig 
i gruppen med 3–5 av de aktuella faktorerna i förhållande till unga med 
ingen av dem. Även utsattheten för stöld är klart högre. Över tid fluktuerar 
andelen som råkat ut för stöld kring tämligen stabila nivåer inom de stude-
rade indelningsgrupperna fram till den senaste mätningen då den minskat, 
speciellt bland gruppen med 3–5 faktorer. I resultaten som helhet är det 
svårt att se något klart och entydigt tecken på en successivt tilltagande social 
polarisering under perioden i andel utsatta. Huvudintrycket är i vissa fall 
relativt tydliga och bestående skillnader i risk för utsatthet för unga med 
olika social bakgrund. 
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Tabell 4. Utsatthet för stöld respektive grövre våld utifrån olika sociala bakgrundsfaktorer. Procent.

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011
Mamma har arbete
Ja Stöld 29 30 31 31 30 29 29 25

Grövre våld 5 5 6 5 5 5 6 4
Nej Stöld 36 32 37 34 34 36 34 31

Grövre våld 8 8 7 7 8 9 8 8
Pappa har arbete
Ja Stöld 29 30 32 31 30 29 29 25

Grövre våld 5 5 6 5 6 5 6 4
Nej Stöld 35 33 37 36 38 35 34 35

Grövre våld 7 7 9 8 9 8 11 8
Boende 
Villa Stöld 27 28 28 28 27 26 27 24

Grövre våld 5 5 6 5 5 4 5 4
Radhus/Kedjehus/

Parhus
Stöld 30 32 36 33 36 29 29 25

Grövre våld 5 4 6 5 6 5 6 4
Lägenhet Stöld 39 37 41 37 37 39 36 32

Grövre våld 8 8 6 7 8 8 8 6
Familjestruktur
Ej splittrad Stöld 27 28 30 29 27 27 27 24

Grövre våld 5 5 5 4 5 4 5 4
Splittrad Stöld 37 39 38 38 39 35 36 29

Grövre våld 8 7 9 8 8 8 9 7
Invandrarbakgrund
Ej invandrarbakgrund Stöld 28 29 30 30 29 28 28 24

Grövre våld 5 5 6 5 5 5 6 4
Invandrarbakgrund Stöld 36 38 39 36 36 37 36 30

Grövre våld 9 9 7 7 8 8 8 6
Index sociala bakgrunds-
faktorer
0 Stöld 25 27 27 27 24 24 25 22
1–2 Stöld 32 32 34 33 34 32 31 28
3–5 Stöld 41 39 43 40 41 42 42 33

0 Grövre våld 4 4 5 4 4 3 4 3
1–2 Grövre våld 6 6 7 6 7 6 7 5
3–5 Grövre våld 10 10 9 10 10 11 10 8

Oro för brott bland unga 
Oro att utsättas för brott kan i allmänhet antas leda till att man förändrar 
sitt beteende för att slippa utsättas. Åtgärderna kan variera från mer alldag-
liga företeelser, som att låsa dörren när man går hemifrån (eller kommer 
hem), till mer drastiska handlingar. Stark rädsla för att utsättas kan leda till 
att man begränsar sitt sociala liv och handlande på sådant sätt att det inne-
bär negativa konsekvenser för den berörda individen (Litzén 2006).
 I de två senaste undersökningarna ställdes ett antal frågor som gällde 
om man under de senaste 12 månaderna gjort vissa saker för att man var 
”rädd/orolig för att bli hotad, trakasserad, utsatt för våld eller något annat 
brottsligt”. Det handlade om att ha stannat hemma från skolan en hel dag, 
stannat hemma på kvällen fast man ville gå ut, att medvetet ha undvikit 
vissa personer samt till sist att ha undvikit vissa ställen. Varje delfråga hade 
svarsalternativen nej och ja.
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 Enligt svaren är de vanligaste konsekvenserna till följd av rädsla att ha 
undvikit vissa personer eller ställen, följt av att ha stannat hemma på kvällen 
(tabell 5). Att undvika att gå till skolan för att man är orolig är jämförelsevis 
mer ovanligt. Flickorna anger i något högre utsträckning än pojkarna att de 
anpassat sitt beteende på de efterfrågade sätten.

Tabell 5. Andel elever som anger att de gjort vissa saker (under de senaste 12 månaderna) för att 
de var rädda eller oroliga att utsättas för brott. 2008 och 2011 års urval. Procent.

Undvikit vissa 
personer

Undvikit vissa 
ställen

Stannat hemma 
på kvällen fast 
man ville gå ut

Hållit sig borta 
från skolan  

hel dag

2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011
Pojkar 31 26 25 21 14 10 6 4
Flickor 40 32 32 30 19 14 9 6
Samtliga 36 29 28 26 16 12 8 5

En intressant fråga att studera är om det finns några samband mellan svaren 
på dessa frågor och utsatthet för brott. Det är möjligt att kopplingarna kan 
se ut på olika sätt och gå i skilda riktningar. Ett scenario är att oro att utsät-
tas för brott, oberoende av om man har utsatts eller inte, leder till att man i 
förebyggande syfte anpassar sitt beteende på sådant sätt att det innebär att 
oron faktiskt blir en skyddsfaktor för att utsättas för brott. Exempelvis kan 
man undvika att umgås med uppenbart fientligt sinnade personer eller att 
hamna i andra riskfyllda situationer. Enligt detta scenario kan utsattheten 
antas vara högre bland ungdomar som inte känner någon sådan oro och 
som inte heller vidtar några som helst förebyggande åtgärder mot att utsät-
tas genom att undvika riskfyllda situationer (exempelvis att befinna sig i 
närheten av aggressiva personer). Ett något annorlunda scenario är att oro 
för brott huvudsakligen är en reaktion och uppstår på grund av egen utsatt-
het. Enligt denna hypotes antas oron öka till följd av ökad utsatthet.
 Utsattheten för brott i relation till konsekvenserna av rädsla för brott vi-
sas i figur 15 (2011 års urval). Utsattheten bygger på ett kategoriserat index 
och gäller hur många gånger man enligt egen uppgift utsatts för stöld, våld 
eller hot.22

Figur 15. Andel elever som anger att rädsla att utsättas för brott medfört olika konsekvenser i 
gruppen som inte utsatts för stöld, våld eller hot respektive bland dem som utsatts olika antal 
gånger. Procent.

22 Den totala andelen individer som utsatts 0 gånger uppgår till 61 procent, en gång 20 procent, två  
gånger 12 procent och tre eller fler gånger 10 procent. 
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Resultatet tyder på att ju oftare man blivit utsatt för brott, desto vanligare 
är det att man på grund av rädsla för att utsättas igen också vidtar de olika 
åtgärderna. 
 Att hålla sig borta från skolan kan ses som ett exempel på en tämligen 
drastisk handling med negativa konsekvenser för individen, åtminstone på 
sikt och om det händer vid upprepade tillfällen. Den vanligaste strategin, 
som också samvarierar med utsattheten, tycks dock vara att man medvetet 
undviker vissa personer, vilket förefaller rimligt. Har man exempelvis råkat 
ut för att bli illa behandlad av någon är det troligt att man tenderar att 
undvika den personens sällskap.

Mobbning
En speciell form av utsatthet gäller mobbning. Denna kan ta sig olika ut-
tryck: från återkommande tråkningar och social utfrysning till fysiskt våld, 
eller till andra former av trakasserier. I undersökningarna ställdes ett par 
frågor om mobbning. Bland annat tillfrågades ungdomarna om de råkat 
ut för att bli mobbade och om de själva mobbat andra. Frågorna utgick 
således från ungdomarnas egna definitioner av mobbning och är relaterade 
till i vilken grad man känt sig mobbad och om man själv upplever sig att 
ha mobbat andra. Svarsalternativen var: aldrig, ganska sällan, ibland, ofta. 
Andelen som anger att de ibland eller ofta blivit mobbade har rört sig i in-
tervallet 11–13 procent de olika åren (11 procent år 2011). 

Figur 16. Andel elever som uppger att man ibland eller ofta blivit mobbad respektive mobbat 
andra. Procent.

För pojkarnas del är andelen kring 10 procent. Motsvarande siffror för 
flickorna ligger en aning högre, i snitt runt 13 procent (13 procent år 2011) 
(tabell 20 och 21 i bilaga 1). Om man särskiljer dem som ofta blivit mob-
bade är siffran 2–3 procent av pojkarna respektive år och 3–4 procent av 
flickorna.
 Svaren på frågorna om utsatthet för våld och mobbning har – som kan 
förväntas – samband med varandra. Ju oftare man blivit mobbad desto 
vanligare är utsattheten för våld och hot. I den mindre grupp elever som 
enligt egen uppgift ofta känt sig mobbade har en majoritet utsatts för något 
våld eller hot. I urvalet år 2011 är siffran cirka 60 procent att jämföra med 
15 procent bland de ungdomar som aldrig blivit mobbade.  
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 Andelen som uppger att de ofta eller ibland mobbat andra har legat sta-
bilt kring 11 procent med undantag för den senaste undersökningen då 
andelen är något lägre, 7 procent. Andelen som uppger att de aldrig mobbat 
ökade något under den första delen av perioden: från 53 procent år 1995 
till 64 procent år 2003 (tabell 19 i bilaga). Därefter har andelen i princip 
legat konstant fram till den senaste undersökningen då den ökade igen till 
71 procent. 
 Pojkar uppger oftare än flickor att de ibland eller ofta utsatt andra för 
mobbning. Omkring 13 procent av pojkarna uppger detta, mot 7 procent 
av flickorna sett över hela perioden (tabell 20 och 21 i bilaga 1). Den se-
naste undersökningen innebär även här en viss minskning till 9 procent för 
pojkar och 5 procent för flickor. Det finns ett relativt tydligt samband för 
båda könen mellan brottsbelastning och att ha mobbat andra.23 Detta inne-
bär att ju oftare man mobbat andra desto högre tenderar brottsbelastningen 
att vara. Att mobbarna oftare begår brott är i linje med resultat i tidigare 
studier (t.ex. Olweus 1991, Farrington 1993, Andershed m.fl. 2001).

23 Sambandet uttryckt i gammakoefficienten mellan svaren på frågan om hur ofta man mobbat andra och 
det kategoriserade måttet på total brottsbelastning är 0,61 för pojkar och 0,65 för flickor (2011 års under-
sökning). 
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Avslutande diskussion

Ett övergripande syfte med denna studie har varit att utifrån självdeklare-
rade uppgifter beskriva brottslighetens förekomst, struktur och utveckling 
bland pojkar och flickor i årskurs nio.
 Resultaten visar å ena sidan att det inte är speciellt ovanligt att de unga 
vid åtminstone något enstaka tillfälle begått en förbjuden handling. Å andra 
sidan visar resultaten att ju fler och grövre brott det rör sig om, desto mindre 
andel av ungdomarna säger sig ha sådan erfarenhet. Relativt få unga har be-
gått gärningar relaterade till grövre våld eller narkotika, liksom allvarligare 
tillgreppsbrott som tillgrepp av motorfordon. De elever som har erfarenhet 
av någon sådan handling tenderar att även höra till de mer brottsbelastade 
generellt. Vanligtvis har man då också begått flera olika typer av brott. 
Brottsligheten är skevt fördelad. En mindre andel unga svarar för en bety-
dande del av den totala brottsligheten bland ungdomarna, vilket överens-
stämmer med den bild som fås med kriminalstatistiken som utgångspunkt. 
 Pojkarna begår oftare våldsbrott, grövre tillgreppsbrott och skadegörelse 
än flickorna. Snatteri eller att ha provat narkotika är mer jämnt fördelat. 
Något fler flickor än pojkar anger att de skolkat eller druckit sig berusade.
 Studiens resultat tyder på att det totalt sett skett en minskning av brottslig-
heten bland ungdomarna under perioden från år 1995 till år 2011. Minsk-
ningarna har varit större för pojkarna än flickorna. Andelen som begått 
vissa stöldbrott och skadegörelsebrott minskade mest i början av perioden 
för att sedan stabiliseras något i undersökningarna på 00-talet, men har 
sedan åter minskat enligt den senaste undersökningen (år 2011). Andelen 
som snattat respektive klottrat var ett par procentenheter högre i 2008 års 
undersökning än i den närmaste föregående (år 2005) men har minskat i 
den senaste studien. Delaktigheten i vissa våldsrelaterade handlingar, som 
att bära kniv, har minskat något under perioden, och även andelen som 
anger att de slagit någon allvarligt. I fråga om narkotikarelaterade brott 
tyder resultaten inte på några kontinuerliga minskningar, men inte heller 
ökningar, när det gäller trenden över tid. Tjuvåkning och olovlig körning 
har även legat på relativt stabila nivåer. Andelen som berusat sig respektive 
skolkat har totalt sett minskat över perioden.
 Beträffande utvecklingen av andelen elever som druckit alkohol, provat 
narkotika respektive sniffat överensstämmer resultaten i föreliggande un-
dersökning – trots skillnader i frågeformuleringar – förhållandevis väl med 
utvecklingen som syns i de riksrepresentativa enkätstudier bland nionde-
klassare som utförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplys-
ning, CAN (Henriksson och Leifman 2011). 
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 Andra nordiska länder har också genomfört självdeklarationsundersök-
ningar bland elever. Utvecklingen av andelen unga som begått olika brotts-
typer uppvisar en del likheter med utvecklingen i Sverige. I Finland har man 
genomfört riksrepresentativa självrapportstudier i motsvarande åldersgrupp 
och under ungefär samma tidsperiod (Salmi 2009, 2012). Studierna visar 
att det också i Finland skett en minskning av stöld, däribland snatteri, och 
skadegörelse mellan åren 1995 och 2008. I den senaste studien (år 2012) 
skedde dock enligt resultaten en ökning av andelen ungdomar som begått 
skadegörelse.24 
 I danska självrapportstudier bland ungdomar i årskurs 8 (ålder 14–15 år) 
har man funnit att andelen ungdomar som begått mindre allvarliga stöld-
brott har minskat samtidigt som andelen laglydiga successivt har ökat mel-
lan åren 1989 och 2010 (Balvig 2011, 2006). Den andel ungdomar som 
begått allvarligare kriminalitet verkar dessutom ha blivit mindre. I studien 
sätts detta bland annat i samband med en allmän tendens till ”framtidsdis-
ciplinering” bland unga. Den allt större betydelsen av utbildning för att få 
arbete och ökad konkurrerens på arbetsmarknaden antas ha medfört att 
allt fler ungdomar avstår från att begå brott eftersom de inte vill riskera sin 
framtid. Bland annat konstateras att allt fler av de unga ser kritiskt på att 
hoppa av eller skolka från skolan, och fler tycks också beredda att ta av-
stånd från kamrater som begår brott. Mer sofistikerade larmanordningar i 
butiker, förbättrade cykellås med mera kan också vara en bidragande orsak 
till minskningen i stöldbrott.

Social situation, attityder och brott 2011
Analysen av materialet i den senaste undersökningen (år 2011) visar att 
brottsbelastning tenderar att vara förknippad med en rad psykosociala 
faktorer. Gruppen mer brottsbelastade ungdomar kännetecknas av att det, 
typiskt sett, tycks relativt vanligt att man har en utåtriktad livsstil med 
omfattande kamratumgänge som i regel innefattar andra brottsbelastade 
individer. Alkoholberusning och skolk ingår också ofta i bilden. Intresset 
för skolan är i regel mindre framträdande än bland unga i stort. Man har 
ofta en preferens för spännande aktiviteter och tycks i större omfattning 
ha en låg grad av självkontroll. Relationen till föräldrarna verkar oftare än 
genomsnittligt upplevas vara mindre bra, och föräldrarnas vetskap om ung-
domarnas förehavanden och vilka kamrater de träffar tycks inte sällan vara 
låg. Tillåtande attityder till brott och problembeteenden är betydligt mer 
vanligt förekommande bland individerna i denna grupp än bland andra, 
vilket visar sig i att olika variabler rörande inställning till brott uppvisar 
relativt starka samband med brottsbelastningen. Alla dessa förhållanden 
kan antas samverka till att ungdomar som har många av dessa karakteris-
tika löper en förhöjd risk för involvering i kriminalitet. Riskfaktorer som 
samvarierar med tidigare belastning samvarierar även med en attitydskala 
rörande hur man själv tror att man skulle handla om man ställdes i en si-
tuation som innebar att man hade möjlighet att begå vissa typer av brott. 
Tidigare analyser tyder på att det är speciellt när ungdomar med tillåtande 
attityder till brott har en ”riskfylld livsstil” (som att umgås med brottsliga 
kamrater och ofta dricka alkohol) som risken för brott är stor (Brå 2006, se 
även t.ex. Wikström och Butterworth 2006, Wikström m.fl. 2012).

 
24 Det är osäkert i vilken grad resultaten påverkats av en förändring av datainsamlingsmetod. Man har 
övergått från att använda frågeformulär (i pappersformat) till webbenkäter.
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Utveckling av vissa faktorer rörande sociala förhållanden  
och attityder 1995–2011
Det finns en mängd faktorer som inom forskningen förts fram som vik-
tiga för att förklara brottsutvecklingen, för ungdomar eller mer generellt. 
Förändringar i informell och formell social kontroll, förändringar i antal 
brottstillfällen, ändrade mönster i alkoholkonsumtionen, förändringar i 
människors rutinaktiviteter och levnadssätt samt attitydförändringar är 
några exempel på påverkansfaktorer som nämns i litteraturen på området 
(se till exempel von Hofer 2011, Balvig 2011, Kivivuori 2007, Sarnecki 
2009, Lenke 2007).
 I undersökningen ställs inte bara frågor om brott utan som framgått även 
om vissa attityder, fritidsvanor, skolsituation med mera. Det rör sig i många 
fall om faktorer som samvarierar tydligt med brottsbelastning på individ-
nivå. Resultaten tyder på att attityderna till snatteri, skolk, alkoholberus-
ning, graffitimålning och bilstöld genomsnittligt sett blivit mindre tillåtande 
och mer avståndstagande sedan mitten eller slutet av 1990-talet. Andelen 
som tar avstånd från att röka hasch har legat mer oförändrad. Andelen som 
uppger att de brukar trivas mycket bra i skolan liksom den del som tycker 
att de flesta lärarna är bra har blivit större under perioden, medan andelen 
som skolkat vid minst något tillfälle har minskat.25 Det är vidare fler ung-
domar som uppger att föräldrarna alltid vet var de är och vilka de träffar 
om de går ut på kvällen.26 Det har även gradvis skett en ökning av andelen 
unga som uppger att de minst ett par gånger i månaden går ut med någon 
av föräldrarna ”för att göra något trevligt ihop, exempelvis gå på bio eller 
liknande”. 
 Det tycks också skett vissa förändringar i umgänget med kamrater. Andelen 
ungdomar som uppger att de ofta (minst fem gånger i veckan) brukar träffa 
kamrater på kvällarna har minskat27, liksom andelen som brukar besöka ex-
empelvis fritidsgård, disco eller fest. Däremot tycks det ha blivit vanligare att 
tillbringa tid framför datorn på fritiden.28 Andelen unga som uppger att de 
har någon kompis som snattat, förstört någonting, brutit sig in någonstans 
respektive slagit ner någon har minskat sedan år 1995. Det är också färre 
som uppger att de druckit sig berusade.29 Berusningsdrickande har tydliga 
samband med våldsutövande (t.ex. Felson m.fl. 2011), men det kan även i 
vissa fall antas påverka benägenheten att begå andra typer av brott. 
 Det är svårt att särskilja vilka av alla dessa faktorer som eventuellt kan ha 
haft större eller mindre betydelse för brottsutvecklingen bland ungdomarna. 
För att närmare studera sådana frågor krävs andra, mer ingående analyser. 
Sammantaget talar dock resultaten för att det skett vissa förändringar som 
kan antas ha bidragit till att brottsligheten totalt sett har minskat över tid 
bland ungdomar i denna åldersgrupp.

25 Även i CANs undersökningar har andelen niondeklassare som uppger att man trivs i skolan ökat över 
tid och en minskande trend syns vad gäller ungdomar som skolkat (Henriksson och Leifman 2011).
26 Andelen elever som (på en femgradig skala) uppger att föräldrarna ”alltid” vet vilka man träffar om man 
går ut på kvällen har ökat från 22 procent år 1995 till 34 procent år 2011.
27 Från 31 procent år 1995 till 11 procent år 2011.
28 Frågor kring datoranvändande har endast ställts vissa år. Uppgifter om datoranvändande från SCB:s 
levnadsnivåundersökningar tyder emellertid på samma tendens bland unga 16–24 år (från år 2003 och 
framåt).
29 Andelen elever som anger att de vid minst ett tillfälle druckit alkohol så att de känt sig berusade var  
65 procent år 1995 och 43 procent år 2011.
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Bilagor
Bilaga 1. Tabeller
Tabell 1. Andel ungdomar som uppger delaktighet i olika typer av brott och andra problem
beteenden. Procent.

                                                År
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Stöld från skolan 39,4 34,0 30,6 28,0 29,0 26,3 28,5 20,2
Stöld i affär 37,0 35,2 30,7 24,8 24,4 21,6 24,1 17,7
Stöld från eget hem 24,6 20,7 20,9 19,4 21,5 20,6 23,7 24,8
Annan stöld 21,2 19,1 18,2 16,1 16,3 15,0 15,3 9,7
Lurat folk på pengar 20,0 18,6 20,0 18,2 17,0 16,0 15,3 11,5
Köpt stulet 18,8 19,2 18,7 14,5 11,9 10,6 9,6 6,1
Cykelstöld 13,8 13,0 12,9 12,9 12,2 13,5 12,2 8,4
Sålt stulet 11,3 11,0 10,5 8,3 7,0 6,2 6,1 3,8
Inbrott 14,2 10,3 9,9 8,9 9,0 8,2 8,8 6,0
Stöld ur ficka 8,8 7,7 8,2 6,7 6,9 6,0 7,0 4,9
Stöld ur automat 7,5 4,8 5,3 3,3 3,0 3,3 3,0 2,2
Stöld ur bil 5,9 4,8 5,0 4,5 4,2 3,3 3,3 2,3
Mc-/mopedstöld 3,3 2,9 2,6 2,7 1,9 1,7 1,7 1,5
Bilstöld 2,7 2,6 2,2 2,2 1,9 1,5 1,2 1,0

Totalt: Stöldrelaterade 
beteenden

66,2 61,5 58,8 55,0 55,1 52,4 54,3 45,4

Totalt: Stöld exklusive stöld 
från skola, eget hem, lurat folk 
på pengar

52,3 49,4 45,8 40,9 39,5 37,1 39,2 29,1

Burit kniv 15,6 12,3 14,5 14,3 14,2 11,1 10,4 8,1
Slagit någon (exkl. familje-
medlem)

7,9 5,9 7,0 6,3 6,3 5,8 6,2 4,1

Hotat för att få sak 3,3 3,0 3,8 2,6 2,5 2,1 1,8 1,4
Skadat med tillhygge 2,4 2,0 2,3 2,0 1,9 1,8 1,6 1,2
Slagit familjemedlem 2,3 1,7 2,6 1,8 2,0 2,1 1,9 1,1
Väskryckning 2,0 1,5 1,7 1,2 1,1 1,3 1,1 ,7

Totalt: Våldsrelaterade 
beteenden

20,9 16,9 19,1 18,3 18,5 15,4 15,0 11,1

Totalt: Våld exklusive burit kniv 11,4 8,8 10,8 9,4 9,7 8,6 8,9 5,9
Vandalism 31,6 26,7 24,9 24,0 22,9 21,9 22,2 15,5
Klotter 31,7 26,9 25,3 24,1 20,8 18,1 20,5 17,3
Tänt eld 6,0 5,2 5,8 5,4 5,4 4,9 4,6 2,5
Målat graffiti  4,7 4,5 5,0 4,4 3,8 4,0 3,8
Totalt: Skadegörelse 45,6 39,8 36,8 35,5 32,9 30,7 32,3 25,0
Rökt hasch/marijuana 7,4 7,5 8,2 7,5 7,4 5,3 6,3 6,4
Provat annan narkotika 2,6 2,9 2,8 2,8 2,9 2,5 2,7 2,2
Sålt hasch/marijuana 2,1 2,5 2,3 2,0 2,1 1,8 1,6 1,8
Sålt annan narkotika 1,2 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1
Totalt: Narkotika 8,2 8,5 9,3 8,5 8,4 6,6 7,6 7,2
Totalt: Provat narkotika 7,9 8,2 8,9 8,2 8,1 6,0 7,2 6,9
Tjuvåkning 41,8 39,1 43,6 42,3 46,3 42,0 42,6 44,7
Olovlig körning 32,8 30,1 31,1 29,0 29,2 32,0 30,1 27,3
Använt falskt id-kort 7,0 6,4 6,2 5,4 4,3 4,8 3,5 2,7
Totalt: Övrigt 57,7 55,1 58,5 56,1 59,4 57,0 55,5 55,7
Röker 18,0 14,8 16,8 13,8 12,4 9,4 12,7 10,2
Snusar 7,9 6,9 8,8 9,0 8,7 8,0 5,1 4,0
Röker eller snusar 23,3 19,3 22,7 20,5 18,6 14,3 15,5 12,6
Druckit sig berusad 64,5 64,2 65,1 61,8 57,2 52,6 52,8 43,1
Sniffat 9,1 7,3 7,7 6,8 7,2 5,5 5,7 3,9
Skolkat 43,6 43,4 41,1 38,9 37,1 36,0 39,3 34,2
Totalt: Problembeteende 72,7 72,9 72,2 69,9 66,0 62,8 64,3 55,1
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Tabell 2. Andel pojkar som uppger delaktighet i olika typer av brott och andra problembeteenden. 
Procent.

                                                År
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Stöld från skolan 45,8 39,6 35,9 33,3 34,6 32,4 32,4 24,2
Stöld i affär 40,6 36,7 34,2 26,9 26,8 23,1 26,1 20,0
Stöld från eget hem 24,8 20,2 20,5 17,9 20,8 19,6 22,1 21,2
Annan stöld 25,9 24,0 22,7 19,4 19,1 17,5 16,9 10,9
Lurat folk på pengar 25,4 23,2 24,6 22,3 21,2 20,0 18,7 14,6
Köpt stulet 28,2 27,3 27,6 21,4 17,6 14,7 13,0 9,0
Cykelstöld 19,8 18,2 18,9 18,4 16,7 18,2 16,2 11,3
Sålt stulet 17,3 17,1 16,7 13,5 11,0 9,5 9,7 6,3
Inbrott 20,8 15,0 15,0 13,2 12,7 11,1 11,4 7,6
Stöld ur ficka 10,9 9,5 9,6 7,8 7,5 6,9 8,3 6,4
Stöld ur automat 10,4 7,1 7,4 5,0 4,0 4,6 4,2 3,1
Stöld ur bil 9,9 7,4 8,3 7,1 6,3 4,6 4,6 3,6
Mc-/mopedstöld 5,8 5,0 4,7 4,8 3,1 2,9 2,6 2,6
Bilstöld 4,5 4,4 3,7 3,8 3,2 2,3 2,0 1,7

Totalt: Stöldrelaterade 
beteenden

73,0 67,1 65,5 60,7 61,6 58,1 58,0 47,9

Totalt: Stöld exklusive stöld 
från skola, eget hem, lurat folk 
på pengar

60,2 55,9 53,1 47,5 45,9 42,1 43,5 33,4

Burit kniv 22,6 17,1 21,7 21,6 20,9 16,1 15,0 11,6

Slagit någon (exkl. familje-
medlem)

11,8 8,8 11,0 9,7 9,1 8,8 8,9 5,9

Hotat för att få sak 5,4 4,7 6,0 4,2 3,9 3,0 2,9 2,2
Skadat med tillhygge 3,6 3,0 3,5 3,1 2,5 2,8 2,4 1,9
Slagit familjemedlem 2,7 2,0 3,4 2,2 2,2 2,6 2,0 1,4
Väskryckning 3,2 2,1 2,7 1,9 1,8 1,7 1,6 1,1

Totalt: Våldsrelaterade 
beteenden

29,8 23,5 27,9 27,2 26,2 21,6 20,8 15,6

Totalt: Våld exklusive burit kniv 16,4 12,8 16,1 14,1 13,6 12,1 12,5 8,6
Vandalism 44,5 37,9 36,4 34,2 32,7 30,2 29,4 21,7
Klotter 31,4 28,1 26,5 26,6 21,7 19,8 21,2 17,9
Tänt eld 9,4 7,5 9,2 8,5 7,8 7,4 6,0 3,8
Målat graffiti  7,7 7,5 8,5 7,0 5,8 5,9 6,0
Totalt: Skadegörelse 53,1 47,5 44,0 43,9 40,1 37,7 37,7 29,5
Rökt hasch/marijuana 7,9 8,7 9,4 8,3 7,8 5,8 6,7 6,9
Provat annan narkotika 2,9 3,1 3,4 3,0 2,9 2,4 2,6 2,5
Sålt hasch/marijuana 3,0 3,4 3,4 2,8 2,3 2,4 2,4 2,7
Sålt annan narkotika 1,8 1,9 2,3 1,7 1,5 1,7 1,6 1,7
Totalt: Narkotika 9,1 9,6 10,8 9,2 8,7 7,1 7,9 8,0
Totalt: Provat narkotika 8,6 9,3 10,1 8,9 8,3 6,4 7,4 7,5
Tjuvåkning 42,8 39,4 43,7 43,0 47,5 42,5 41,4 44,0
Olovlig körning 45,8 42,1 42,9 38,3 40,0 40,3 37,2 32,7
Använt falskt id-kort 8,0 7,4 7,2 6,3 4,9 5,1 4,1 3,7
Totalt: Övrigt 64,6 61,4 63,4 60,6 65,1 60,4 57,5 57,7
Röker 14,3 12,7 13,5 9,7 7,7 6,1 10,5 8,2
Snusar 14,6 12,4 16,4 16,3 15,4 12,5 8,8 7,4
Röker eller snusar 24,3 21,1 25,0 22,5 19,6 14,9 15,6 12,9
Druckit sig berusad 64,3 62,5 64,4 60,1 55,8 50,6 48,9 40,3
Sniffat 9,5 7,4 8,2 7,7 7,5 6,2 6,2 4,0
Skolkat 40,3 39,7 38,8 36,2 34,4 33,1 35,7 32,9
Totalt: Problembeteende 72,1 70,6 71,4 68,4 64,5 60,8 61,2 52,8
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Tabell 3. Andel flickor som uppger delaktighet i olika typer av brott och andra problembeteenden. 
Procent.

                                                År
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Stöld från skolan 32,5 28,1 25,2 22,6 23,5 19,7 24,4 16,3
Stöld i affär 33,2 33,5 27,3 22,7 22,0 19,9 22,0 15,5
Stöld från eget hem 24,5 21,1 21,3 20,9 22,1 21,7 25,3 28,4
Annan stöld 16,2 13,7 13,8 12,7 13,5 12,2 13,7 8,6
Lurat folk på pengar 14,2 13,5 15,4 14,0 12,8 11,8 11,8 8,4
Köpt stulet 8,9 10,5 9,7 7,5 6,3 6,1 6,1 3,4
Cykelstöld 7,4 7,4 6,8 7,2 7,8 8,4 8,1 5,6
Sålt stulet 5,0 4,4 4,3 2,9 3,0 2,5 2,5 1,5
Inbrott 7,3 5,1 4,6 4,4 5,3 5,0 6,0 4,6
Stöld ur ficka 6,5 5,7 6,9 5,6 6,3 5,0 5,7 3,4
Stöld ur automat 4,3 2,4 3,1 1,5 2,0 1,9 1,9 1,3
Stöld ur bil 1,6 1,9 1,6 1,7 2,1 1,9 1,9 1,1
Mc-/mopedstöld 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5
Bilstöld 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4

Totalt: Stöldrelaterade 
beteenden

58,9 55,5 52,1 49,0 48,6 46,3 50,4 43,1

Totalt: Stöld exklusive stöld 
från skola, eget hem, lurat folk 
på pengar

44,1 42,4 38,3 34,0 33,1 31,8 34,8 25,0

Burit kniv 8,3 7,1 7,3 6,6 7,6 5,7 5,8 4,7

Slagit någon (exkl. familje-
medlem)

3,8 2,7 2,9 2,7 3,5 2,5 3,4 2,3

Hotat för att få sak 1,1 1,2 1,5 1,0 1,2 1,1 0,8 0,5
Skadat med tillhygge 1,1 1,0 1,1 1,0 1,2 0,6 0,8 0,6
Slagit familjemedlem 2,0 1,3 1,9 1,4 1,8 1,5 1,9 0,9
Väskryckning 0,6 0,9 0,7 0,6 0,4 0,8 0,5 0,2

Totalt: Våldsrelaterade 
beteenden

11,4 9,7 10,3 9,0 10,8 8,7 9,0 6,6

Totalt: Våld exklusive burit kniv 6,0 4,6 5,5 4,5 5,8 4,9 5,1 3,4
Vandalism 18,1 14,6 13,4 13,4 13,2 13,0 14,8 9,5
Klotter 32,0 25,5 24,1 21,6 19,9 16,3 19,9 16,7
Tänt eld 2,5 2,8 2,4 2,1 3,1 2,1 3,1 1,3
Målat graffiti  1,6 1,5 1,5 1,8 1,6 2,1 1,6
Totalt: Skadegörelse 37,7 31,4 29,4 26,8 25,9 23,1 26,8 20,6
Rökt hasch/marijuana 6,8 6,3 7,0 6,7 7,0 4,7 6,0 5,8
Provat annan narkotika 2,3 2,7 2,2 2,6 2,9 2,5 2,8 2,0
Sålt hasch/marijuana 1,1 1,4 1,1 1,1 1,8 1,1 0,8 0,9
Sålt annan narkotika 0,5 1,0 0,5 0,7 0,9 1,0 0,9 0,6
Totalt: Narkotika 7,3 7,2 7,7 7,8 8,1 6,0 7,3 6,5
Totalt: Provat narkotika 7,1 7,0 7,6 7,6 7,9 5,6 7,1 6,3
Tjuvåkning 40,6 38,7 43,5 41,6 45,2 41,5 43,9 45,3
Olovlig körning 19,2 17,1 19,2 19,3 18,5 23,1 22,9 22,1
Använt falskt id-kort 5,9 5,3 5,1 4,5 3,8 4,5 2,9 1,8
Totalt: Övrigt 50,3 48,2 53,5 51,6 53,7 53,4 53,4 53,8
Röker 21,8 17,0 20,1 18,1 17,0 12,6 14,9 12,1
Snusar 0,9 1,0 1,1 1,4 2,2 2,8 1,3 0,8
Röker eller snusar 22,1 17,4 20,4 18,5 17,7 13,7 15,4 12,3
Druckit sig berusad 64,7 66,2 65,8 63,5 58,7 54,9 56,8 45,9
Sniffat 8,6 7,1 7,2 5,9 6,8 4,8 5,1 3,8
Skolkat 47,1 47,5 43,4 41,7 39,7 39,0 43,0 35,5
Totalt: Problembeteende 73,4 75,3 73,1 71,4 67,4 65,1 67,6 57,2
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Tabell 4. Samtliga. Kategoriserad total brottsbelastning. Procent.

 År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

n 5618 5264 6002 8201 6692 7448 6892 6490

0 ggr 18,9 21,7 22,3 24,3 23,3 25,8 26,3 30,7

1–5 ggr 32,7 34,3 34,3 34,1 34,1 35,0 34,2 34,5

6–15 ggr 22,4 22,1 21,8 21,5 22,5 21,7 21,1 19,7

16–35 ggr 15,5 13,3 13,1 12,6 12,5 10,9 12,3 10,0

36–75 ggr 7,3 6,1 5,9 5,4 5,6 4,9 4,6 3,7

> 75 ggr 3,3 2,5 2,6 2,2 1,9 1,6 1,5 1,4

Tabell 5. Pojkar. Kategoriserad total brottsbelastning. Procent.

 År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

n 2874 2730 3017 4180 3336 3870 3487 3191

0 ggr 13,8 16,8 17,9 19,7 18,3 21,7 23,9 28,9

1–5 ggr 28,4 30,0 28,6 29,6 29,4 31,4 30,3 31,4

6–15 ggr 23,4 24,1 24,1 23,0 25,1 23,9 21,5 20,6

16–35 ggr 18,9 16,3 16,3 16,1 16,8 13,4 15,6 11,8

36–75 ggr 10,3 8,8 8,8 8,0 7,5 7,1 6,4 4,9

> 75 ggr 5,2 3,9 4,4 3,6 3,0 2,6 2,3 2,4

Tabell 6. Flickor. Kategoriserad total brottsbelastning. Procent.

 År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

n 2738 2528 2985 4021 3356 3578 3405 3299

0 ggr 24,2 27,0 26,7 29,1 28,4 30,3 28,7 32,5

1–5 ggr 37,1 38,8 40,1 38,7 38,6 39,0 38,2 37,6

6–15 ggr 21,4 20,0 19,5 19,9 20,0 19,4 20,6 18,9

16–35 ggr 11,9 10,0 9,8 9,0 8,3 8,3 8,9 8,2

36–75 ggr 4,1 3,1 3,0 2,7 3,8 2,5 2,8 2,4

> 75 ggr 1,2 1,1 0,8 0,6 0,8 0,6 0,6 0,4
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Tabell 7. Samtliga. Kategoriserad brottsbelastning (enligt den restriktiva brottsskalan). Procent.

 År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

n 5618 5263 6002 8201 6691 7448 6892 6490

0 ggr 38,5 42,1 44,4 47,7 49,7 51,2 51,0 61,3

1–5 ggr 32,7 33,1 32,2 31,2 30,1 31,0 30,7 25,9

6–15 ggr 15,2 13,5 12,3 11,2 11,0 9,9 10,9 7,3

16–35 ggr 8,1 7,1 6,7 6,4 5,9 5,0 4,8 3,4

36–75 ggr 3,9 2,9 3,0 2,4 2,3 2,2 1,9 1,5

> 75 ggr 1,6 1,2 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7

Tabell 8. Pojkar. Kategoriserad brottsbelastning (enligt den restriktiva brottsskalan). Procent.

 År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

n 2874 2729 3017 4180 3335 3870 3487 3191

0 ggr 29,3 34,0 35,3 39,7 41,0 44,0 44,7 54,8

1–5 ggr 33,3 33,9 33,2 31,8 32,1 32,7 30,9 28,0

6–15 ggr 18,1 16,0 14,7 13,8 14,2 11,9 13,9 9,2

16–35 ggr 10,7 9,9 9,7 8,9 7,6 6,9 6,5 4,6

36–75 ggr 6,0 4,2 4,8 3,8 3,5 3,2 2,8 2,4

> 75 ggr 2,6 2,0 2,3 1,9 1,6 1,3 1,2 1,1

Tabell 9. Flickor. Kategoriserad brottsbelastning (enligt den restriktiva brottsskalan). Procent.

 År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

n 2738 2528 2985 4021 3356 3578 3405 3299

0 ggr 48,2 50,8 53,6 56,1 58,3 59,0 57,4 67,6

1–5 ggr 32,1 32,3 31,2 30,5 28,1 29,1 30,5 23,9

6–15 ggr 12,1 10,9 9,9 8,5 7,8 7,6 7,8 5,5

16–35 ggr 5,5 4,1 3,7 3,8 4,3 3,0 3,0 2,2

36–75 ggr 1,7 1,5 1,2 ,9 1,2 1,1 1,0 0,6

> 75 ggr 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2



56

Rapport 2013:3

Tabell 10. Utsatthet för brott. Samtliga. Procent.

År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Cykelstöld 17,9 18,1 17,7 16,7 16,0 15,8 15,2 14,5

Plånboksstöld 5,8 5,9 5,5 5,1 4,5 4,0 3,1 3,4

Annan stöld 14,6 15,7 17,8 18,4 18,2 17,2 18,6 14,5

Stöld (totalt) 30,1 30,7 32,2 31,5 30,6 29,6 29,6 25,7

Grövre våld 5,7 5,7 6,0 5,4 6,0 5,5 6,3 4,5

Lindrigare våld* 18,1 17,1 22,3 21,7 23,3 23,8 24,2 16,5

Allvarligt hot 12,5 10,6 10,5 9,8 11,7 10,7 12,2 9,3

Utsatt för våld eller hot (totalt) 26,8 24,5 29,0 27,5 30,1 29,9 31,2 22,5

Totalt: 
Utsatt för stöld, våld eller hot

45,0 44,0 48,0 46,4 47,8 46,5 47,3 45,6

* Frågan om lindrigare våld ändrade utformning mellan 1997 och 1999 vilket kan ha bidragit till nivåförändringen.

Tabell 11. Utsatthet för brott. Pojkar. Procent.

År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Cykelstöld 20,9 20,6 21,5 19,6 17,8 18,7 16,6 16,8

Plånboksstöld 6,9 6,0 5,7 5,6 4,4 4,1 3,1 3,3

Annan stöld 15,7 16,1 18,0 19,6 18,2 17,3 18,5 15,1

Stöld (totalt) 33,7 33,0 35,0 34,2 31,6 31,5 30,0 27,4

Grövre våld 7,3 8,1 7,8 7,0 7,9 7,2 7,5 5,3

Lindrigare våld* 22,5 20,5 27,3 25,3 27,2 26,9 27,1 18,9

Allvarligt hot 13,6 10,5 10,8 9,5 11,1 10,0 10,6 7,7

Utsatt för våld eller hot (totalt) 32,3 28,8 34,5 31,5 34,1 33,0 34,0 24,1

Totalt: Utsatt för stöld, våld 
eller hot

50,8 48,4 53,7 51,0 51,1 49,8 49,4 41,4

* Frågan om lindrigare våld ändrade utformning mellan 1997 och 1999 vilket kan ha bidragit till nivåförändringen.

Tabell 12. Utsatthet för brott. Flickor. Procent.

År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Cykelstöld 14,9 15,5 13,8 13,7 14,3 12,7 13,7 12,2

Plånboksstöld 4,7 5,8 5,2 4,5 4,6 3,9 3,1 3,4

Annan stöld 13,4 15,3 17,6 17,0 18,2 17,1 18,7 14,0

Stöld (totalt) 26,4 28,3 29,4 28,6 29,6 27,6 29,1 24,0

Grövre våld 4,0 3,0 4,1 3,8 4,0 3,5 5,0 3,7

Lindrigare våld* 13,3 13,3 17,2 17,9 19,4 20,4 21,3 14,2

Allvarligt hot 11,3 10,8 10,2 10,1 12,2 11,4 13,9 10,8

Utsatt för våld eller hot (totalt) 21,0 19,8 23,5 23,4 26,2 26,6 28,5 21,0

Totalt: Utsatt för stöld, våld 
eller hot

38,8 39,3 42,2 41,7 44,5 42,9 45,1 36,5

* Frågan om lindrigare våld ändrade utformning mellan 1997 och 1999 vilket kan ha bidragit till nivåförändringen.
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Tabell 13. Samtliga. Antal gånger utsatt för stöld och våld. Procent.

År

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Cykelstöld

Nej 82,1 81,9 82,3 83,3 84,0 84,2 84,8 85,5

Ja, en gång 14,2 14,4 13,8 13,1 13,2 12,2 12,2 10,9

Ja, 2 gånger eller fler 3,7 3,8 3,8 3,6 2,9 3,6 3,0 3,6

Stöld av plånbok

Nej 94,2 94,1 94,5 94,9 95,5 96,0 96,9 96,6

Ja, en gång 5,4 5,4 4,9 4,7 4,1 3,7 2,6 3,1

Ja, 2 gånger eller fler 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3

Stöld av annan värdesak

Nej 85,4 84,3 82,2 81,6 81,8 82,8 81,4 85,5

Ja, en gång 11,4 12,3 14,3 15,4 14,8 13,8 15,3 11,7

Ja, 2 gånger eller fler 3,1 3,4 3,5 2,9 3,4 3,4 3,3 2,8

Grövre våld

Nej 94,3 94,3 94,0 94,6 94,0 94,5 93,7 95,5

Ja, en gång 4,3 3,7 4,0 3,6 3,6 3,4 4,4 2,7

Ja, 2 gånger eller fler 1,4 1,9 2,0 1,9 2,3 2,0 1,9 1,8

Lindrigare våld

Nej 81,9 82,9 77,7 78,3 76,7 76,2 75,8 83,5

Ja, en gång 10,4 9,1 11,0 10,3 10,3 11,4 11,3 7,6

Ja, 2 gånger eller fler 7,7 8,0 11,3 11,4 13,0 12,4 13,0 8,9

Hot

Nej 87,5 89,4 89,5 90,2 88,3 89,3 87,8 90,7

Ja, en gång 8,8 7,3 7,4 6,7 8,0 7,6 8,5 6,6

Ja, 2 gånger eller fler 3,7 3,3 3,1 3,1 3,7 3,1 3,7 2,7

Rån

Nej 96,1 96,7

Ja, en gång 2,9 2,3

Ja, 2 gånger eller fler 1,0 1,0
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Tabell 14. Pojkar. Antal gånger utsatt för stöld och våld. Procent.

År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Cykelstöld

Nej 79,1 79,4 78,5 80,4 82,2 81,3 83,4 83,2

Ja, en gång 16,5 16,1 16,4 14,7 14,1 14,2 13,1 12,3

Ja, 2 gånger eller fler 4,4 4,5 5,0 4,9 3,7 4,5 3,5 4,5

Stöld av plånbok

Nej 93,1 94,0 94,3 94,4 95,6 95,9 96,9 96,7

Ja, en gång 6,3 5,4 5,0 5,2 4,0 3,7 2,5 3,0

Ja, 2 gånger eller fler 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3

Stöld av annan värdesak

Nej 84,3 83,9 82,0 80,4 81,8 82,7 81,5 84,9

Ja, en gång 12,3 13,0 14,3 16,0 14,9 14,0 15,1 11,8

Ja, 2 gånger eller fler 3,4 3,1 3,7 3,6 3,3 3,3 3,5 3,3

Grövre våld

Nej 92,7 91,9 92,2 93,0 92,1 92,8 92,5 94,7

Ja, en gång 5,5 5,0 5,2 4,4 4,7 4,3 5,3 3,3

Ja, 2 gånger eller fler 1,8 3,0 2,6 2,6 3,2 2,9 2,3 2,0

Lindrigare våld

Nej 77,5 79,5 72,7 74,7 72,8 73,1 72,9 81,1

Ja, en gång 12,3 10,4 12,7 10,6 10,7 11,5 11,3 7,5

Ja, 2 gånger eller fler 10,2 10,1 14,5 14,7 16,5 15,4 15,7 11,4

Hot

Nej 86,4 89,5 89,2 90,5 88,9 90,0 89,4 92,3

Ja, en gång 9,6 7,5 7,7 6,7 8,3 7,4 7,9 5,8

Ja, 2 gånger eller fler 4,1 2,9 3,2 2,8 2,8 2,6 2,7 1,9

Rån

Nej 94,9 95,6

Ja, en gång 3,9 3,1

Ja, 2 gånger eller fler 1,3 1,2
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Tabell 15. Flickor. Antal gånger utsatt för stöld och våld. Procent.

År

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Cykelstöld

Nej 85,1 84,5 86,2 86,3 85,7 87,3 86,3 87,8

Ja, en gång 11,9 12,5 11,2 11,5 12,2 10,1 11,2 9,5

Ja, 2 gånger eller fler 3,0 2,9 2,6 2,2 2,1 2,5 2,4 2,7

Stöld av plånbok

Nej 95,3 94,2 94,8 95,5 95,4 96,1 96,9 96,6

Ja, en gång 4,4 5,3 4,8 4,2 4,2 3,8 2,8 3,1

Ja, 2 gånger eller fler 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3

Stöld av annan värdesak

Nej 86,6 84,7 82,4 83,0 81,8 82,9 81,3 86,0

Ja, en gång 10,6 11,6 14,2 14,8 14,6 13,7 15,5 11,6

Ja, 2 gånger eller fler 2,8 3,6 3,3 2,2 3,6 3,5 3,2 2,3

Grövre våld

Nej 96,0 97,0 95,9 96,2 96,0 96,5 95,0 96,3

Ja, en gång 3,0 2,3 2,7 2,7 2,6 2,5 3,5 2,2

Ja, 2 gånger eller fler 1,1 0,7 1,4 1,1 1,4 1,0 1,5 1,6

Lindrigare våld

Nej 86,7 86,7 82,8 82,1 80,6 79,6 78,7 85,8

Ja, en gång 8,4 7,5 9,2 10,0 9,9 11,2 11,2 7,7

Ja, 2 gånger eller fler 5,0 5,8 8,0 8,0 9,5 9,2 10,1 6,5

Hot

Nej 88,7 89,2 89,8 89,9 87,8 88,6 86,1 89,2

Ja, en gång 8,0 7,1 7,1 6,7 7,7 7,9 9,2 7,3

Ja, 2 gånger eller fler 3,4 3,7 3,1 3,4 4,5 3,5 4,7 3,5

Rån

Nej 97,4 97,7

Ja, en gång 1,9 1,5

Ja, 2 gånger eller fler 0,7 0,8
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Tabell 16. Samtliga. Var hände utsattheten den senaste gången? Procent (av dem som utsatts).

År

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Grövre våld

Skolan/skolgården 37,3 44,9 41,4 39,6 44,6 42,6 41,5 39,5

I bostaden 8,1 9,1 10,5 7,5 7,3 7,0 8,7 11,3

Hemma hos annan 5,4 4,9 4,1 4,6 3,8 5,0 5,6 2,8

Kommunikationsmedel/hållplats 7,8 5,8 6,8 5,1 5,0 6,4 4,2 7,7

Annanstans 41,4 35,4 37,3 43,1 39,4 39,1 40,1 38,7

Lindrigare våld

Skolan/skolgården 47,1 50,1 46,9 46,9 49,6 53,6 49,4 46,5

I bostaden 11,7 12,3 13,3 15,4 15,7 12,7 14,0 16,2

Hemma hos annan 3,3 4,4 5,1 5,7 6,0 5,2 5,6 4,6

Kommunikationsmedel/hållplats 3,4 3,2 3,3 2,7 3,2 2,2 2,7 4,6

Annanstans 34,5 29,9 31,3 29,4 25,6 26,2 28,3 28,1

Hot 

Skolan/skolgården 25,6 34,0 30,8 26,7 27,5 26,9 25,8 24,6

I bostaden 10,9 9,6 11,9 14,4 13,8 14,2 16,2 14,4

Hemma hos annan 5,2 3,4 5,2 3,4 6,7 5,8 4,3 4,6

Kommunikationsmedel/hållplats 7,3 6,8 8,2 7,0 6,8 7,5 8,7 9,4

Annanstans 51,0 46,2 43,9 48,5 45,2 45,6 45,0 47,0

Rån/tvingad ge ifrån sig värdesak

Skolan/skolgården 23,7 21,3

I bostaden 10,1 10,1

Hemma hos annan 3,5 4,5

Kommunikationsmedel/hållplats 13,2 9,6

Annanstans 49,6 54,5
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Tabell 17. Pojkar. Var hände utsattheten den senaste gången? Procent (av dem som utsatts).

År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Grövre våld

Skolan/skolgården 37,6 46,9 44,4 44,8 50,4 46,6 46,3 44,8

I bostaden 5,2 8,5 3,2 1,7 2,7 4,3 3,3 9,0

Hemma hos annan 3,6 2,8 2,6 1,7 2,7 3,9 0,9 1,4

Kommunikationsmedel/hållplats 8,8 6,2 8,5 5,0 4,9 6,9 2,3 8,3

Annanstans 44,8 35,6 41,3 46,9 39,3 38,4 47,2 36,6

Lindrigare våld

Skolan/skolgården 51,5 58,4 55,3 56,3 61,9 62,9 58,8 55,4

I bostaden 4,8 4,6 5,5 5,1 5,0 4,6 4,8 7,9

Hemma hos annan 2,3 2,7 3,1 4,0 5,0 3,9 3,6 2,5

Kommunikationsmedel/hållplats 4,6 3,7 3,6 3,2 3,0 1,9 2,9 4,5

Annanstans 36,8 30,7 32,6 31,4 25,1 26,7 29,9 29,7

Hot 

Skolan/skolgården 29,6 34,6 32,0 29,0 34,1 31,4 35,1 28,9

I bostaden 2,7 4,2 6,4 7,6 5,2 8,6 9,3 7,4

Hemma hos annan 1,9 2,1 2,6 1,8 3,9 3,0 1,6 2,9

Kommunikationsmedel/hållplats 7,1 7,9 10,2 7,3 8,4 7,4 7,7 9,8

Annanstans 58,6 51,3 48,9 54,3 48,4 49,7 46,3 51,0

Rån/tvingad ge ifrån sig värdesak

Skolan/skolgården 26,8 22,8

I bostaden 5,9 6,1

Hemma hos annan 2,6 2,6

Kommunikationsmedel/hållplats 15,1 9,6

Annanstans 49,3 58,8
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Tabell 18. Flickor. Var hände utsattheten den senaste gången? Procent (av dem som utsatts).

År

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Grövre våld

Skolan/skolgården 36,6 39,4 35,8 30,3 33,6 34,2 34,3 32,0

I bostaden 13,9 10,6 23,6 18,2 16,0 12,6 16,8 14,6

Hemma hos annan 8,9 10,6 6,6 9,8 5,9 7,2 12,6 4,9

Kommunikationsmedel/hållplats 5,9 4,5 3,8 5,3 5,0 5,4 7,0 6,8

Annanstans 34,7 34,8 30,2 36,4 39,5 40,5 29,4 41,7

Lindrigare våld

Skolan/skolgården 39,0 36,9 34,7 33,9 33,5 41,5 38,4 35,4

I bostaden 24,2 24,7 24,9 29,4 29,5 23,4 24,7 26,6

Hemma hos annan 5,2 7,0 8,0 8,0 7,2 7,0 7,9 7,2

Kommunikationsmedel/hållplats 1,3 2,6 3,0 2,0 3,4 2,6 2,6 4,8

Annanstans 30,3 28,8 29,5 26,6 26,3 25,5 26,5 26,1

Hot 

Skolan/skolgården 20,9 33,3 29,7 24,4 21,4 22,7 18,7 21,6

I bostaden 21,2 15,4 17,6 21,2 21,7 19,6 21,4 19,3

Hemma hos annan 9,2 4,8 7,8 5,0 9,2 8,4 6,3 5,7

Kommunikationsmedel/hållplats 7,5 5,7 6,3 6,8 5,4 7,6 9,5 9,1

Annanstans 41,1 40,8 38,7 42,6 42,3 41,7 44,0 44,3

Rån/tvingad ge ifrån sig värdesak

Skolan/skolgården 17,1 18,8

I bostaden 18,4 17,2

Hemma hos annan 5,3 7,8

Kommunikationsmedel/hållplats 9,2 9,4

Annanstans 50,0 46,9
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Tabell 19. Samtliga. Utsatthet för mobbning och delaktighet i mobbning. Procent.

År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Har du råkat ut för att bli mobbad?

nej, aldrig 61,2 61,8 66,2 65,6 68,7 68,7 67,6 67,2

ganska sällan 28,2 26,8 21,0 22,2 20,4 20,2 21,1 22,0

ibland 7,9 8,6 9,6 9,1 8,3 8,2 8,7 8,4

ofta 2,7 2,8 3,2 3,1 2,6 2,9 2,6 2,4

Har du mobbat andra?

nej, aldrig 52,7 54,2 59,3 61,7 63,5 63,4 62,8 70,6

ganska sällan 36,4 35,4 29,7 27,8 25,6 25,7 26,5 22,2

ibland 9,0 8,7 9,3 9,1 9,3 9,3 9,1 6,3

ofta 1,9 1,6 1,7 1,5 1,6 1,7 1,6 0,9

Tabell 20. Pojkar. Utsatthet för mobbning och delaktighet i mobbning. Procent. 

År

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Har du råkat ut för att bli mobbad?

nej, aldrig 61,8 62,8 67,6 66,6 69,7 69,5 69,2 69,5

ganska sällan 28,5 27,4 22,4 22,8 21,0 20,9 20,5 22,4

ibland 7,3 7,8 7,5 8,1 7,3 7,4 8,2 6,5

ofta 2,3 2,0 2,5 2,6 2,0 2,2 2,1 1,6

Har du mobbat andra?

nej, aldrig 44,1 45,2 50,9 54,4 55,5 56,5 56,5 64,2

ganska sällan 41,2 41,2 34,5 31,5 30,6 30,2 30,0 26,5

ibland 12,0 11,5 12,1 11,8 11,6 11,0 11,2 8,1

ofta 2,8 2,2 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 1,2

Tabell 21. Flickor. Utsatthet för mobbning och delaktighet i mobbning. Procent. 

År

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Har du råkat ut för att bli mobbad?

nej, aldrig 60,5 60,7 64,9 64,5 67,7 68,0 65,9 65,0

ganska sällan 27,9 26,1 19,5 21,7 19,9 19,5 21,7 21,6

ibland 8,5 9,6 11,7 10,1 9,4 9,0 9,3 10,2

ofta 3,2 3,7 3,8 3,7 3,1 3,6 3,1 3,2

Har du mobbat andra?

nej, aldrig 61,8 64,0 67,8 69,2 71,4 70,8 69,3 76,9

ganska sällan 31,3 29,3 24,9 23,9 20,6 20,9 23,0 18,0

ibland 5,9 5,8 6,4 6,2 7,0 7,4 7,0 4,5

ofta 1,0 1,0 0,9 0,7 0,9 1,0 0,8 0,6
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Tabell 22. Samtliga. Andel (procent) som svarar att de tycker att det skulle vara okej (helt okej 
eller ganska okej) om kompisarna utförde vissa handlingar.

År
Skulle du tycka det var okej ifall dina 
kompisar…

1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

…drack sig fulla 69,9 69,1 68,0 62,5 58,8 60,9 54,5

…skolkade ett par dagar 41,8 42,7 38,9 34,0 33,1 34,9 29,2

…tog något i en affär 27,4 26,2 22,4 21,7 20,3 22,8 16,6

…provade hasch 10,4 12,8 13,2 11,4 9,6 11,7 10,9

…tog en bil 9,1 11,0 9,7 9,3 7,6 6,7 5,6

…slog ner en alkoholist 12,1 15,0 14,9 13,8 13,0 14,2 -

…slog ner en person som sa något förolämpande - - - - - - 19,3

…gjorde en större graffitimålning 29,4 30,4 31,4 28,9 26,0 27,8 23,6

Notera: Frågebatteriet ställdes inte år 1995. Streck (-) betyder att frågan inte ställdes det året.

Tabell 23. Pojkar. Andel (procent) som svarar att de tycker att det skulle vara okej (helt okej eller 
ganska okej) om kompisarna utförde vissa handlingar.

År
Skulle du tycka det var okej ifall dina 
kompisar…

1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

…drack sig fulla 72,3 71,6 70,3 65,9 62,1 63,0 57,5

…skolkade ett par dagar 47,2 49,7 45,8 42,0 39,8 42,7 37,6

…tog något i en affär 35,3 34,0 31,4 29,5 27,9 30,6 23,9

…provade hasch 13,3 16,4 17,7 15,3 12,9 16,0 15,3

…tog en bil 14,2 17,5 15,6 14,5 12,0 10,7 9,3

…slog ner en alkoholist 19,6 24,4 23,7 21,8 20,6 21,7 -

…slog ner en person som sa något förolämpande - - - - - - 30,1

…gjorde en större graffitimålning 38,8 39,7 38,7 35,4 32,6 34,9 30,3

Notera: Frågebatteriet ställdes inte år 1995. Streck (-) betyder att frågan inte ställdes det året.

Tabell 24. Flickor. Andel (procent) som svarar att de tycker att det skulle vara okej (helt okej eller 
ganska okej) om kompisarna utförde vissa handlingar.

År
Skulle du tycka det var okej ifall dina 
kompisar…

1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

…drack sig fulla 67,4 66,6 65,6 59,1 55,4 58,7 51,6

…skolkade ett par dagar 36,0 35,7 31,8 26,2 26,0 27,0 21,1

…tog något i en affär 18,9 18,4 13,2 14,1 12,3 15,0 9,5

…provade hasch 7,3 9,1 8,5 7,6 6,0 7,3 6,6

…tog en bil 3,5 4,5 3,7 4,2 2,9 2,7 2,0

…slog ner en alkoholist 4,0 5,5 6,0 6,0 4,9 6,7 -

…slog ner en person som sa något förolämpande - - - - - - 8,9

…gjorde en större graffitimålning 19,2 21,1 23,9 22,5 18,8 20,7 17,1

Notera: Frågebatteriet ställdes inte år 1995. Streck (-) betyder att frågan inte ställdes det året.
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Tabell 25. Samtliga. Andel (procent) som anger att de tror att kompisarna skulle tycka det var okej 
(helt okej eller ganska okej) om man skulle utföra vissa handlingar.

År
Tror du att dina kompisar skulle 
tycka det var okej ifall du…

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

…drack dig full 67,0 67,3 69,7 67,1 60,7 57,6 56,7 50,2

…skolkade ett par dagar 42,0 40,6 42,2 35,7 31,3 32,3 31,3 26,5

…tog något i en affär 27,1 26,7 25,7 20,5 18,8 17,4 19,0 13,8

…provade hasch 8,6 9,1 11,1 10,8 8,8 7,6 9,0 8,3

…tog en bil 7,5 7,4 9,2 7,1 6,6 5,3 5,0 4,0

…slog ner en alkoholist 11,4 11,6 14,6 13,8 12,4 11,5 12,9 -

…slog ner en person som sa något 
    förolämpande

- - - - - - - 16,8

…gjorde en större graffitimålning - - 27,6 26,6 23,3 20,5 22,6 20,0

Notera: Streck (-) betyder att frågan inte ställdes det året.

Tabell 26. Pojkar. Andel (procent) som anger att de tror att kompisarna skulle tycka det var okej 
(helt okej eller ganska okej) om man skulle utföra vissa handlingar.

År
Tror du att dina kompisar skulle 
tycka det var okej ifall du… 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

…drack dig full 70,1 70,1 73,0 69,1 64,1 60,8 59,4 53,1

…skolkade ett par dagar 46,2 46,2 49,1 41,7 38,4 38,1 39,5 33,7

…tog något i en affär 34,8 33,7 34,3 28,5 25,7 24,5 27,1 20,0

…provade hasch 11,0 12,1 14,8 14,3 12,0 10,2 12,2 11,8

…tog en bil 11,9 12,4 15,2 11,9 10,8 8,6 7,9 6,7

…slog ner en alkoholist 18,6 19,4 23,9 22,3 19,6 18,2 19,9 -

…slog ner en person som sa något 
    förolämpande

- - - - - - - 26,3

…gjorde en större graffitimålning - - 36,5 33,7 29,4 26,7 29,7 25,6

Notera: Streck (-) betyder att frågan inte ställdes det året.

Tabell 27. Flickor. Andel (procent) som anger att de tror att kompisarna skulle tycka det var okej 
(helt okej eller ganska okej) om man skulle utföra vissa handlingar.

År
Tror du att dina kompisar skulle 
tycka det var okej ifall du…

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

…drack dig full 63,8 64,3 66,4 65,1 57,4 54,2 53,9 47,5

…skolkade ett par dagar 37,6 34,6 35,4 29,5 24,4 26,1 23,1 19,6

…tog något i en affär 19,1 19,2 17,2 12,2 11,9 9,8 10,8 7,9

…provade hasch 6,0 5,9 7,3 7,2 5,7 4,9 5,8 5,0

…tog en bil 2,8 2,1 3,2 2,2 2,4 1,8 1,9 1,4

…slog ner en alkoholist 3,8 3,3 5,2 5,1 5,3 4,3 5,7 -

…slog ner en person som sa något  
    förolämpande

- - - - - - - 7,6

…gjorde en större graffitimålning - - 18,7 19,2 17,2 13,8 15,4 14,6

Notera: Streck (-) betyder att frågan inte ställdes det året.



66

Rapport 2013:3

Tabell 28. Svar på vissa frågor i de olika årens urval rörande fritidsvanor med mera. Procent.

År

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Hur ofta brukar du vanligtvis träffa  
kompisar på kvällarna?

Mindre än en kväll i veckan 11 12 16 16 16 19 17 21

1–2 kvällar i veckan 26 27 30 29 30 31 33 36

3–4 kvällar i veckan 31 31 32 34 34 32 34 31

5 kvällar i veckan eller mer 31 29 21 22 21 18 17 11

Brukar du besöka något av följande minst 
ett par gånger i månaden på din fritid?

Fritidsgård 35 32 28 28 26 21 21 18

Diskotek 41 38 35 29 17 13 8 4

Fest - - - - 43 39 34 30

Flipper/biljard/spelhall - 16 13 13 7 7 4 3

Hur viktigt tycker du det är att få bra 
betyg?

Inte viktigt alls 1 1 - - 1 1 1 1

Knappast viktigt 1 1 - - 1 1 1 1

Varken viktigt eller oviktigt 5 4 - - 4 4 3 4

Ganska viktigt 47 36 - - 35 35 33 33

Mycket viktigt 45 59 - - 59 59 63 62

Brukar du trivas bra i skolan?

Aldrig 2 2 2 2 2 2 2 2

Oftast inte 8 6 7 6 6 6 6 4

Lika mycket bra som dåligt 18 17 15 14 15 14 16 12

För det mesta 57 55 56 56 52 53 52 53

Alltid 15 20 21 22 24 24 24 28

Är dina lärare bra tycker du?

Ingen är bra 4 3 3 2 2 3 3 3

De flesta är inte bra 17 15 18 17 12 11 11 10

Lika många bra som dåliga 30 28 28 26 21 21 22 20

De flesta är bra 45 49 47 51 57 57 56 59

Alla är bra 4 5 4 5 8 8 8 8

Hur ofta går du och din mamma/pappa ut 
tillsammans för att göra något trevligt ihop 
(t.ex. gå på bio eller liknande)?

Aldrig 15 15 15 12 13 12 - 11

Högst en gång om året 15 17 17 13 14 13 - 10

Några gånger om året 49 46 44 47 42 43 - 40

Någon gång i månaden 17 18 19 21 24 25 - 29

Flera gånger i månaden 4 4 5 7 7 7 - 9

Brukar dina föräldrar veta var du är ifall  
du går ut på kvällen?

Nej, aldrig 2 2 2 2 2 2 2 1

Ganska sällan 6 5 6 6 5 6 5 5

Ibland 13 13 11 12 12 11 12 11

För det mesta 47 44 42 44 41 42 43 38

Ja, alltid 32 36 40 36 39 39 38 45

Brukar dina föräldrar veta vilka du träffar 
ifall du går ut på kvällen?

Nej, aldrig 3 2 3 2 2 3 2 2

Ganska sällan 8 7 7 8 7 8 7 7

Ibland 19 18 16 16 17 16 17 15

För det mesta 48 48 47 48 45 43 44 42

Ja, alltid 22 25 27 26 29 30 30 34
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FORTS. Tabell 28. Svar på vissa frågor i de olika årens urval rörande fritidsvanor med mera. Procent.

År

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011

Hur ofta ungefär brukar du surfa på  
internet på din fritid?

Mindre än en gång i veckan 12 1

1–2 ggr i veckan 14 3

3–4 ggr i veckan 20 11

5 ggr i veckan eller mer 54 85

Ungefär hur mycket brukar du använda 
internet en vanlig dag? 

5 tim eller mer 21 24

3–4 tim 33 34

1–2 tim 34 34

Mindre än 1 timme 13 8

Har någon av dina kompisar (de du oftast 
umgås med) gjort något av följande, som 
du vet om?

Tagit något utan att betala i en affär? 69 64 62 55 51 47 54 46

Förstört någonting? 58 54 53 51 50 48 56 46

Slagit ner någon? 33 30 31 28 29 29 35 28

Brutit sig in någonstans? 31 25 25 22 21 19 21 15

Åkt fast för polisen? 47 42 42 37 35 33 41 30

Hur många gånger har du gjort följande 
saker under de senaste 12 månaderna?

Druckit öl, vin, sprit eller annan alkohol  
så att du känt dig berusad?

Ingen gång 35 36 35 38 43 47 47 57

1–5 gånger 29 31 32 29 30 28 28 23

Mer än 5 gånger 35 34 33 33 28 25 24 20

Skolkat från skolan en hel dag?

Ingen gång 56 57 59 61 63 64 61 66

1–5 gånger 34 34 32 31 29 29 32 28

Mer än 5 gånger 10 10 9 8 8 7 7 7

Tabell 29. Fördelning av index av sociala bakgrundsfaktorer. Procent.

Index 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2011 Totalt

0 44,2 43,8 44,3 43,3 41,8 42,8 43,9 45,7 43,7

1 27,1 26,9 28,0 28,7 27,8 29,1 27,8 27,3 27,9

2 16,4 15,7 16,0 16,3 18,1 17,5 17,0 16,3 16,7

3 8,1 9,1 7,8 7,8 8,7 7,6 7,8 7,4 8,0

4 3,7 3,9 3,2 3,3 3,3 2,6 2,9 2,8 3,2

5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5

100,1 100,0 99,9 100,0 100,1 100,0 99,9 99,9 100,0
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Bilaga 2. Bortfallsanalys
För att undersöka vilken betydelse ett ökat bortfall kan ha på vissa resultat 
gällande andelen som enligt uppgift begått vissa typer av brott, har en bort-
fallsanalys genomförts för åren 1995, 2001, 2005, 2008 samt 2011. Den 
utgår från två hypotetiska antaganden. Det första, i jämförelse mer realis-
tiska, men ändå tämligen långtgående antagandet, utgår från att andelarna 
som begått de olika handlingarna genomgående är dubbelt så höga i bort-
fallsgruppen än bland dem som deltagit i undersökningarna (eller i vissa fall 
100 procent i bortfallet när det gäller brottstyper med en observerad nivå 
bland de svarande på över 50 procent). Det andra bör ses som ett ”värsta 
scenario” som inte är realistiskt speciellt för de mer ovanliga brottstyperna. 
Analysen visar helt enkelt hur andelen som begått brott skulle se ut om 
samtliga ungdomar i bortfallet begått de olika brottstyperna. Analysen har 
gjorts såväl utifrån bortfallet i deltagande klasser (tabell 30) som utifrån det 
totala bortfallet (tabell 31). 
 Av resultaten framkommer ett mönster att delaktigheten i stöldrelaterade 
brott totalt respektive stöld exklusive vissa beteenden ligger högre i den 
första undersökningen i de olika analyserna i förhållande till de efterkom-
mande undersökningarna, även efter de gjorda uppräkningarna utifrån de 
olika antagandena, men att nivåskillnaderna minskar. Skillnaderna mellan 
de olika årens undersökningar 2001–2008 är relativt små medan andelen 
minskat 2011. En liknande tendens syns för delaktigheten i skadegörelse 
om man utgår från antagandet om en dubbelt så stor andel brottsliga i 
bortfallsgruppen. Utifrån samma antagande framkommer att trenden för 
delaktigheten i våldsrelaterade handlingar (exklusive burit kniv) samt nar-
kotikarelaterade handlingar ligger jämförelsevis mer konstant efter uppräk-
ning sett till hela perioden. 
 Om man i stället utgår från det mer orealistiska antagandet att samt-
liga ungdomar i bortfallet begått vålds- och narkotikarelaterade handlingar 
hamnar resultaten från 1995 års undersökning lägst. De efterkommande 
årens resultat ligger på en mer konstant nivå. För delaktigheten i den rela-
tivt stora kategorin ”övriga brott” visar resultaten att om samtliga i bortfal-
let begått någon sådan handling skulle trenden ändå ligga relativt konstant 
sett till hela perioden.
 Sammanfattningsvis visar analysen att om man antar att dubbelt så 
många ungdomar i bortfallet som svarande ungdomar genomgående begått 
de olika brottstyperna, skulle det påverka nivåerna om samtliga utvalda 
elever deltagit. Skillnaderna gentemot resultaten i den första undersökning-
en skulle också minska. De huvudskaliga tendenserna skulle dock kvarstå.
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Tabell 30. Uppskattning av vad en större andel brottsliga i bortfallet (enligt hypotetiska antaganden) 
skulle kunna ha för påverkan på vissa resultat för olika år avseende andel som begått olika typer 
av brott. Endast svarande klasser. Procent.*

År Enligt 
datamaterial

Om dubbelt så 
många i bortfallet 

begått brott

Om samtliga i 
bortfallet begått 

brott

Stöldrelaterade handlingar (totalt)

 1995 66 - 68

 2001 55 - 61

 2005 52 - 59

 2008 54 - 63

 2011 45 52 53

Stöld exklusive vissa beteenden**

 1995 52 - 55

 2001 41 46 49

 2005 37 42 46

 2008 39 47 51

 2011 29 33 40

Skadegörelse

 1995 46 48 48

 2001 35 40 44

 2005 31 35 40

 2008 32 38 45

 2011 25 29 36

Våld exkl. kniv

 1995 11 12 16

 2001 9 11 22

 2005 9 10 21

 2008 9 11 26

 2011 6 7 20

Narkotika

 1995 8 9 13

 2001 8 10 21

 2005 7 7 19

 2008 8 9 25

 2011 7 8 21

Övrigt***

 1995 58 - 60

 2001 56 - 62

 2005 57 - 63

 2008 55 - 64

 2011 56 - 62

* Skattningarna baseras på de icke avrundade andelarna som begått handlingarna enligt datamaterialet.
** Stöld exklusive stöld från skola, eget hem, lurat folk på pengar.
*** Tjuvåkning, olovlig körning, användande av falskt id-kort.
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Tabell 31. Uppskattning av vad en större andel brottsliga i bortfallet (enligt hypotetiska antaganden) 
skulle kunna ha för påverkan på vissa resultat för olika år avseende andel som begått olika typer 
av brott. Hela urvalet (även hela skolor och klasser som inte svarat). Procent.*

År Enligt  
datamaterial

Om dubbelt så 
många i bortfallet 

begått brott

Om samtliga i 
bortfallet begått 

brott

Stöldrelaterade handlingar (totalt)

 1995 66 - 68

 2001 55 - 63

 2005 52 - 62

 2008 54 - 64

 2011 45 55 57

Stöld exklusive vissa beteenden**

 1995 52 - 55

 2001 41 48 51

 2005 37 45 50

 2008 39 47 52

 2011 29 35 45

Skadegörelse

 1995 46 48 48

 2001 35 42 47

 2005 31 37 45

 2008 32 39 46

 2011 25 30 41

Våld exkl. kniv

 1995 11 12 16

 2001 9 11 26

 2005 9 10 28

 2008 9 11 27

 2011 6 7 26

Narkotika

 1995 8 9 13

 2001 8 10 25

 2005 7 8 26

 2008 8 9 26

 2011 7 9 27

Övrigt***

 1995 58 - 60

 2001 56 - 64

 2005 57 - 66

 2008 55 - 65

 2011  56   -   65

* Skattningarna baseras på de icke avrundade andelarna som begått handlingarna enligt datamaterialet.
** Stöld exklusive stöld från skola, eget hem, lurat folk på pengar.
*** Tjuvåkning, olovlig körning, användande av falskt id-kort.
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Bilaga 3. Beskrivning av frågor 
Brottsbelastning (den restriktiva brottsskalan)

Hur många gånger har du gjort följande saker under de senaste  
12 månaderna?

Med flit förstört telefonhytt, gatlykta, fönster, någons cykel eller annan 
sak som inte var din? 

Stulit (snattat) något i affär eller varuhus?

Använt förfalskat ID-kort? 

Skaffat dig pengar genom att lura folk? 

Stulit pengar från en telefonautomat eller varuautomat?

Stulit en cykel?

Stulit en moped eller motorcykel?

Stulit en bil?

Stulit något ur en bil?

Stulit något ur någons ficka?

Ryckt en väska, plånbok eller liknande från någon du inte känner? 

Stulit något annat som vi inte frågat om?

Brutit dig in i en bostad eller annan byggnad?

Köpt något som du vet var stulet?

Sålt något som du vet var stulet?

Haft en kniv med dig (som vapen) när du gått ut? 

Hotat någon med stryk eller vapen för att få pengar eller andra värde-
saker?

Utan tillåtelse tänt eld på något värdefullt, till exempel en lada, bil, skog 
eller byggnad som inte tillhörde dig?

Med avsikt slagit någon (som inte tillhör din familj) så att du tror eller vet 
att han/hon behövde sjukvård?

Med avsikt skadat någon med en kniv eller annat vapen?

Rökt hasch eller marijuana?

Provat annan narkotika (t.ex. amfetamin, heroin, ecstasy eller liknande)?

Sålt hasch eller marijuana?

Sålt annan narkotika?

Svarsalternativ som kodats för varje fråga: ingen gång, 1–2 ggr, 3–5 ggr, 
6–10 ggr, 11 ggr eller mer. 
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Relation till föräldrar
Brukar du komma bra överens med din mamma tycker du?
Svarsalternativ: aldrig (0) oftast inte (1), lika mycket bra som dåligt (2),  
för det mesta (3), alltid (4).
Kan du vanligtvis prata om precis allt (t.ex. problem) med din mamma?
Svarsalternativ: absolut inte (0), knappast (1), kanske (”beror på”) (2),  
antagligen (3), ja, absolut (4).
Brukar du komma bra överens med din pappa tycker du?
Svarsalternativ: aldrig (0) oftast inte (1), lika mycket bra som dåligt (2),  
för det mesta (3), alltid (4).
Kan du vanligtvis prata om precis allt (t.ex. problem) med din pappa?
Svarsalternativ: absolut inte (0), knappast (1), kanske (”beror på”) (2),  
antagligen (3), ja, absolut (4).
Summerad skala. Kategorisering: Mindre bra (0–9), medel (10–12),  
bra (13–16).
Cronbachs’s alpha30=0,76.

Föräldrars vetskap om den unges fritidsvanor
Brukar dina föräldrar veta var du är ifall du går ut på kvällen?
Brukar dina föräldrar veta vilka du träffar ifall du går ut på kvällen?
Svarsalternativ: nej, aldrig (0), ganska sällan (1), ibland (2), för det mesta 
(3), ja, alltid (4).
Summerad skala. Kategorisering: Låg (0–5), medel (6–7), hög (8).

r=0,67.

Skoltrivsel
Brukar du trivas bra i skolan?
Svarsalternativ: aldrig (0) oftast inte (1), lika mycket bra som dåligt (2), 
för det mesta (3), alltid (4).
Är dina lärare bra tycker du?
Svarsalternativ: ingen är bra (0), de flesta är inte bra (1), lika många bra 
som dåliga (2), de flesta är bra (3), alla är bra (4).
Summerad skala. Kategorisering: Låg (0–6), medel (7–8), hög (9–12).
r=0,40.

Betyg
Vad hade du för betyg i följande ämnen förra terminen?
Svenska
Engelska
Matematik
Kemi/NO
Svarsalternativ: icke godkänd (0), godkänd (1), väl godkänd (2), mycket 
väl godkänd (3).
Summerad skala. Kategorisering: Låga (0–4), medel (5–7), höga (8–12).
Cronbachs’s alpha=0,84.

30 Avser ett mått på den interna samstämmigheten i skalan (se t.ex. Bohrnstedt och Knoke 1988).  
För skalor som är uppbyggda av endast två frågor anges i stället korrelationskoefficienten (r).
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Spänningssökande
Här gäller frågorna vad din inställning är till följande saker.
Kryssa i ditt svar efter varje aktivitet!
Se på riktigt blodiga skräckfilmer...
Hoppa ”bungy-jump”... 
Spela kort om pengar (100 kr)... 
Städa i ditt rum, ifall det är stökigt...* 
Gå på museum och titta på gamla saker…*
Ha stilla helgkvällar med familjen framför TV:n...*
Ha det tyst och lugnt omkring dig...*
Åka gummiflotte nedför en vild fors...
Plötsligt låtsas drunkna, på skoj...                
Gå fram och börja snacka med folk du inte känner (t.ex. på en fest)...        
Dansa till musik så hög att väggarna skakar...
Bli hypnotiserad…
Leva för dagen, strunta i morgondagen…           
Svarsalternativ: det vill jag absolut inte (0), det vill jag knappast (1), ”nja” 
(2), det vill jag möjligen (3), det vill jag absolut (4). 
För frågor markerade med * kastades svarsalternativens siffervärden om 
innan summeringen.
Summerad skala. Kategorisering: Låg (0–22), medel (23–29), hög (30–52).
Cronbachs’s alpha=0,74.

Självkontroll
Kryssa i hur du tycker följande påståenden stämmer in på hur du är som 
person!
Jag gör ofta saker impulsivt utan att tänka efter i förväg.
Jag gör det jag känner för, utan tanke på om det är bra eller dåligt på 
längre sikt.
Ibland tar jag risker bara för att det är kul.
Jag tar gärna risker även om det kan vara farligt.
Jag har ganska lätt för att bli arg.
När jag blir arg har jag svårt att låta bli att skrika, smälla igen dörrar och 
liknande.
Jag har ofta tyckt det varit svårt att sitta still en längre stund, t.ex. på en 
lektion.
Jag försöker undvika svåra uppgifter.
Om jag tvingas vänta en stund på exempelvis en buss blir jag lätt rastlös.
Svarsalternativ: nej, det stämmer inte alls (0), det stämmer ganska dåligt 
(1), det varken stämmer eller inte stämmer (2), det stämmer ganska bra 
(3), ja, det stämmer precis (4).
Summerad skala. Kategorisering: Hög kontroll (0–11), medel (12–18),  
låg kontroll (19–36).
Cronbachs’s alpha=0,86.
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Kamratumgänge kvällstid
Hur ofta brukar du vanligtvis träffa kompisar på kvällarna?
Svarsalternativ: mindre än en kväll i veckan, 1–2 kvällar i veckan,  
3–4 kvällar i veckan, 5–6 kvällar i veckan eller mer.

Kamraters brottsbelastning
Har någon av dina kompisar (de du oftast umgås med) gjort något av  
följande, som du vet om?
Tagit något utan att betala i en affär? 
Förstört någonting? 
Brutit sig in någonstans? 
Slagit ner någon? 
Åkt fast för polisen? 
Svarsalternativ: nej (0), ja (1).
Summerad skala. Kategorisering: Låg (0), medel (1–2), hög (3–5).
Cronbachs’s alpha=0,81.

Egen tolerans till brott
Skulle du tycka det var okej ifall dina kompisar...
…tog något i en affär? 
…provade hasch? 
…tog en bil? 
…slog ner en person som sa något förolämpande? 
…gjorde en större graffitimålning? 
Svarsalternativ: helt okej (4), ganska okej (3), tveksam (2), knappast okej 
(1), inte okej (0).
Summerad skala. Kategorisering: Låg (0–1), medel (2–6), hög (7–20).
Cronbachs’s alpha=0,87.

Inställning till brott
Hur fel tycker du det är för en ungdom att göra följande saker?
Åka moped utan att ha hjälm
Ta godis för 10 kronor i en kiosk utan att betala
Ta ett par jeans i en butik 
Bryta sig in i en sommarstuga för att se efter om det finns något att ta
Använda våld för att få respekt
Svarsalternativ: inte fel alls (0), knappast fel (1), tveksam (2), fel (3), 
mycket fel (4)
Kryssa i om följande påstående stämmer överens med vad du tycker/känner!
Om man hittar en plånbok på gatan med 500 kr i, bör man lämna in den 
till polisen så att ägaren kan få tillbaka den
Svarsalternativ: nej, det stämmer inte alls (0), det stämmer knappast (1), 
tveksamt om det stämmer eller inte stämmer (2), det stämmer delvis (3), 
ja, det stämmer precis (4).
Summerad skala. Kategorisering: Negativ (0–2), medel (3–7), positiv 
(8–24).
Cronbachs’s alpha=0,80.
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Upplevd upptäcktsrisk
Kryssa i om följande påståenden stämmer överens med vad du  
tycker/känner!
Risken att åka fast om man snattar är nog ganska liten
Risken att åka fast om man stjäl en cykel är nog ganska liten
Svarsalternativ: nej, det stämmer inte alls (0), det stämmer knappast (1), 
tveksamt om det stämmer eller inte stämmer (2), det stämmer delvis (3), 
ja, det stämmer precis (4).
Summerad skala. Kategorisering: hög risk (0–3), medel (4–5), låg risk 
(6–8).
r=0,54.

Brottsbenägenhet
Kryssa i om följande påståenden stämmer överens med hur du tror att du 
skulle göra!
Om jag ser en bra cykel som någon glömt låsa, så kommer jag nog att ta 
den.
Om det är en sak som jag absolut vill ha i en affär, så kommer jag att  
försöka sno den.
Om en två år yngre elev kallar mig för något dumt, så kommer jag slå till 
den eleven.
Om jag hittar en tappad plånbok med 500 kr i så kommer jag faktiskt att 
ta pengarna.
Om jag hittade en mobil skulle jag lätt kunna behålla den utan att få  
dåligt samvete.
Svarsalternativ: nej, det stämmer inte alls (0), det stämmer ganska dåligt 
(1), tveksamt om det stämmer eller inte (2), det stämmer ganska bra (3), 
ja, det stämmer precis (4).
Summerad skala. Kategorisering: Låg (0–1), medel (2–10), hög (11–20).
Cronbachs’s alpha=0,76.
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Bilaga 4. Genomsnittligt antal brottshandlingar 
När man studerar hur det genomsnittliga antalet brottshandlingar enligt 
den totala respektive restriktiva brottsskalan har utvecklat sig under pe-
rioden visar sig tendensen att brottsnivåerna låg klart högre i början av 
perioden på 1990-talet än i de sista årens undersökningar (tabell 32).31 När 
det gäller undersökningsårens resultat åren 2003–2008 skiljer de sig inte 
nämnvärt från varandra, men år 2011 ligger siffrorna lägre. Bland pojkarna 
är den genomsnittliga brottsnivån omkring dubbelt så hög jämfört med 
flickorna. Det kan noteras att bland flickorna tycks förändringarna över tid 
mindre än hos pojkarna. Resultaten för samtliga uppdelat på olika brotts-
typer visas i tabell 34.

Tabell 32. Medelvärde för antal brottshandlingar totalt samt enligt den restriktiva brottsskalan.

År Total brotts-
belastning

Restriktiv 
skala

Total brotts-
belastning

Restriktiv 
skala

Total brotts-
belastning

Restriktiv 
skala

1995 14,3* 7,9* 19,2* 11,2* 9,0* 4,3*

1997 12,2* 6,7* 16,4* 9,3* 7,7 3,9*

1999 12,3* 6,6* 17,0* 9,7* 7,6 3,6(*)

2001 11,2* 5,7* 15,4* 8,4* 6,9 3,0

2003 10,9 5,2 14,4 7,2 7,4 3,2

2005 9,9 4,7 13,1 6,6 6,5 2,7

2008 9,9 4,6 12,7 6,4 7,0 2,8

2011 8,5* 3,4* 10,9(*) 4,9* 6,2 2,0*

*p<0,01 (*) p<0,05. Test av skillnad mot 2008 års resultat. 

Det är också intressant att undersöka hur brottsbelastningen utvecklats 
separat för gruppen ungdomar som anger att man begått minst en av de 
aktuella brottshandlingarna de olika åren. Detta avser alltså frågan: Hur 
många brottshandlingar har man i genomsnitt begått per gärningsperson? 
De största skillnaderna mellan åren framkommer för pojkarna, med högre 
nivåer i början av perioden (tabell 33). Den genomsnittliga belastningen per 
gärningsperson är likartad i de senare undersökningarna.

 
 
 

31 Vid summeringen har lägsta värdet för respektive svars alternativ på de olika brottsfrågorna använts 
vilket ger en minimiskattning av det sammanlagda antalet handlingar för varje elev inom respektive brotts-
kategori. En elev som exempelvis svarat att han eller hon stulit en cykel 3–5 gånger och stulit i affär  
6–10 gånger får således 3+6=9 brottshandlingar.

Samtliga Pojkar Flickor
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Tabell 33. Medelvärde för antal brottshandlingar per gärningsperson. Totalt och enligt den  
restriktiva brottsskalan.

År Total brotts-
belastning

Restriktiv 
skala

Total brotts-
belastning

Restriktiv 
skala

Total brotts-
belastning

Restriktiv 
skala

1995 17,6* 12,8* 22,3* 15,8* 11,9* 8,4*

1997 15,6* 11,5* 19,7 * 14,1(*) 10,6 7,8

1999 15,9* 11,9* 20,7* 15,0* 10,4 7,7

2001 14,8(*) 11,0* 19,2(*) 13,9(*) 9,7 6,9

2003 14,2 10,3 17,6 12,2 10,4 7,6

2005 13,4 9,7 16,7 11,8 9,3 6,7

2008 13,4 9,4 16,7 11,5 9,8 6,5

2011 12,3 8,8 15,3 10,9 9,1 6,0

*p<0,01 (*)p<0,05. Test av skillnad mot 2008 års resultat.

Tabell 34. Samtliga. Medelvärde för antal handlingar inom olika brottstyper.

År Stöld Övriga brott  Skadegörelse Våld (exkl.  
burit kniv)

Narkotika

1995 6,8* 3,4 2,5* 0,5* 0,4

1997 5,8* 3,1 2,0* 0,4 0,5

1999 5,5* 3,4 2,0* 0,5* 0,5

2001 4,6 3,3 1,9* 0,4 0,5

2003 4,3 3,6* 1,6 0,3 0,5

2005 4,1 3,3 1,4 0,3 0,4

2008 4,2 3,1 1,5 0,3 0,4

2011 3,2* 3,2 1,2* 0,2 0,4

*p<0,01 (*)p<0,05. Test av skillnad mot 2008 års resultat.

Samtliga Pojkar Flickor



Brottsförebyggande rådet, Brå, genomför återkommande undersökningar 
där elever i årskurs nio anonymt besvarar frågor bland annat om egen 
brottsaktivitet, problembeteenden som skolk och berusningsdrickande, 
och utsatthet för brott. 

Studien beskriver utvecklingen av andelen ungdomar som enligt egen ut-
sago deltagit i brott eller andra problembete enden 1995–2011. Den be-
lyser även sambanden mellan brottsbelastning och ett antal faktorer som 
rör ungdomarnas sociala relationer och attityder till brott. Ungdomarnas 
svar på en rad frågor om kompisar, fritidsvanor, föräldrar och skolsitua-
tion redovisas också, liksom hur vanligt det är att ungdomar utsätts för 
vissa typer av brott. 

Skolundersökningen (SUB) ger ett värdefullt underlag till att studera 
samband mellan brott och olika riskfaktorer hos ungdomen, liksom 
trender över tid. Rapporten vänder sig till anställda inom rättsväsendet 
och socialtjänsten samt till andra som intresserar sig för ungdomsfrågor. 
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