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Förord
Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en återkommande 
fråga i samhällsdebatten. Det är välkänt att många av de brott som ung-
domar begår inte upptäcks och polisanmäls. Detsamma gäller de brott 
som ungdomar utsätts för. Självdeklarations under sökningar är därför en 
värdefull källa till kunskap, både om ungdomsbrottslighetens omfattning, 
karaktär och utveckling, och om ungdomars utsatthet för brott.

Det övergripande syftet med Skolundersökningen om brott (SUB) är att 
beskriva hur vanligt det är att elever i årskurs nio uppger att de utsatts 
för vissa typer av brott, samt hur vanligt det är att de deltagit i olika typer 
av brott eller andra riskbeteenden. Sverige är ett av få europeiska länder 
som regelbundet har möjlighet att beskriva detta på annat sätt än enbart 
genom kriminalstatistik.

Syftet med denna tekniska rapport är att ge en mer utförlig beskrivning av 
undersökningens genomförande och innehåll. Målgrupp för den tekniska 
rapporten är läsare med specialintresse för de metodologiska aspekterna 
av undersökningen. Rapportens författare är Anna Frenzel och Sara 
Westerberg, båda utredare på Brå.

Brå vill rikta ett stort tack till alla rektorer och lärare som hjälpt oss att 
genomföra undersökningen, och självfallet också till alla elever som del-
gett oss sina erfarenheter.

Stockholm i december 2018

Erik Wennerström 
Generaldirektör  Thomas Hvitfeldt

Tillförordnad enhetschef
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Inledning
Skolundersökningen om brott har genomförts sedan 1995. Elever i års-
kurs nio har där anonymt fått besvara frågor om sina erfaren heter inom 
en rad olika områden, såsom utsatthet för brott samt delaktighet i brott 
och andra riskbeteenden.

De första två åren (1995 och 1997) genomfördes undersökningen vid 
kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Mellan 1999 och 
2011 genomfördes den vid Brås enhet för forskning och utveckling. Efter-
som det rör sig om en periodiskt återkommande statistisk undersökning, 
beslutade Brå sedan att den ska förvaltas och produceras av Brås enhet för 
statistiska undersökningar.

Undersökningen genomfördes vartannat år mellan 1995 och 2005, och 
därefter vart tredje år fram till 2011. Därefter har den genomförts 2015 
och 2017.

Det övergripande syftet med undersökningen är att beskriva hur vanligt 
det är att ungdomar i årskurs nio uppger sig ha utsatts för vissa typer av 
brott, samt ha deltagit i brott eller andra riskbeteenden. Denna typ av 
självdeklarationsundersökningar är en viktig källa till kunskap om ung-
domsbrottslighetens omfattning och karaktär. Med hjälp av självdekla-
rationsundersökningar har man möjlighet att få en bild av den brottslig-
het som inte registreras. Sedan metoden introducerades i USA i slutet av 
1940-talet och i Sverige i början av 1960-talet har den frekvent använts 
för att pröva hypoteser om varför ungdomar begår brottsliga handlingar 
och ibland för att studera trender i brottsligheten.1 Med hjälp av själv-
deklarationsundersökningar har man möjlighet att utveckla och förbättra 
olika förklaringsmodeller till varför ungdomar begår brottsliga handlingar. 
Detta i sin tur gör det möjligt att arbeta fram mer effektiva förebyggande 
åtgärder. Datamaterialet från respektive årgång av Skolundersökningen 
om brott är tillgängligt för forskning och för beställning av special-
anpassad statistik.

Denna rapport beskriver hur den senaste undersökningen genom förts. För 
jämförelser med tidigare års undersökningar hänvisas till respektive års 
tekniska rapport.

1 Se till exempel Salmi 2009 och Balvig 2011.
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Undersökningen i korthet
Population: Elever i årskurs nio vid kommunala och fristående skolor 
i Sverige. 

Frågeområden: Utsatthet för brott, delaktighet i brott och andra  
riskbeteenden, attityder till brott, relation till familj och kompisar, 
fritidsintressen m.m.

Periodicitet: Undersökningen genomfördes vartannat år under perio-
den 1995–2005, och därefter vart tredje år fram till 2011. Därefter  
har datainsamlingen skett 2015 och 2017. 

Urvalsram: 1 684 skolenheter från SCB:s skolregister.

Urvalsstorlek: 402 skolor.

Antal medverkande elever (n): 4 268 elever.

Datainsamlingsmetod: Anonyma enkäter distribuerade av lärare under 
lektionstid.

Datainsamlingsperiod: November 2017–januari 2018.
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Frågeinnehåll
Nedan beskrivs frågeformulärets olika avsnitt, under de rubriker som 
används i frågeformuläret. För ytterligare information om de frågor 
som ställs i undersökningen, se det kompletta frågeformuläret i bilaga 3. 
I bilaga 4 återfinns även en variabelförteckning där det framgår vilka 
frågor som ingår i undersökningen. Frågeformuläret utformades ur-
sprungligen till vissa delar med förebild från en internationellt organiserad 
självdeklarations undersökning med ungdomar i 13 länder (Junger-Tas 
m.fl. 1994). Flera av frågorna har använts i liknande nationella och inter-
nation ella undersökningar.

A. Frågor om dig och din familj
Enkäten inleds med frågor om elevens bakgrund, såsom kön, födelse land 
(i Sverige eller utomlands), om föräldrarna är födda i Sverige eller utom-
lands, föräldrarnas utbildning och sysselsättning, familjens ekonomiska 
situation samt vilken typ av bostad de bor i.

B. Frågor om utsatthet för brott
Enkätens andra del innehåller frågor om utsatthet för flera olika typer av 
brott: stöld, misshandel, hot, rån, sexualbrott, kränkningar via internet 
samt hatbrott.2 För misshandel och sexualbrott ställs två frågor per brotts-
typ, för att fånga upp både mindre grova och grövre händelser.

Den referensperiod som används är de senaste tolv månaderna. För samt-
liga typer av brott, förutom kränkningar via internet och hatbrott, ställs 
även en uppföljningsfråga om huruvida den senaste händelsen blivit polis-
anmäld. De elever som uppger att de blivit utsatta för misshandel, hot, 
rån eller sexualbrott får dessutom en uppföljningsfråga om var händelsen 
inträffade.

Frågorna om misshandel, hot, rån och sexualbrott är utformade med hjälp 
av konkreta exempel på sådana gärningar (till exempel ”Under de senaste 
12 månaderna, har någon med avsikt slagit dig, sparkat dig eller utsatt dig 
för annat våld så att du skadades så mycket att du blev tvungen att besöka 
sjuksköterska/sjuksyster, läkare eller tandläkare?”). Detta sätt att formu-
lera frågor anses vara lämpligast när man ställer känsliga frågor (Straus 
m.fl. 1996). Det blir kanske ännu viktigare när undersökningen riktar sig 
till ungdomar, som kan ha svårt att förstå mer abstrakta formuleringar, 
även om sådana anses korrekta rent juridiskt.

2 Frågorna som rör hatbrott redovisas i Brås statistik över hatbrott.
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C. Frågor om delaktighet i brott och andra riskbeteenden
I den tredje delen av enkäten ställs frågor om hur ofta eleven deltagit i 
brott och andra riskbeteenden under de senaste tolv månaderna. Frågorna 
täcker in en mängd olika brottsliga handlingar, såsom stöld, våld och 
skadegörelse. Därutöver ingår frågor om andra riskbeteenden, till exem-
pel skolk och alkoholkonsumtion. Till varje fråga ges sex möjliga svars-
alternativ: Ingen gång, 1–2 gånger, 3–5 gånger, 6–10 gånger, 11–20 gånger 
samt Mer än 20 gånger.

Denna del av enkäten avslutas med en fråga om huruvida eleven åkt fast 
för polisen, för något brott han eller hon begått. De elever som svarar ja 
på denna fråga får då även två uppföljningsfrågor, om vid vilken ålder de 
åkte fast första gången, samt om de fått delta i något samtal eller program 
inom socialtjänsten med anledning av detta.

D. Frågor om tobak, alkohol och droger
Enkätens fjärde avsnitt omfattar frågor om tobaksvanor samt bruk av  
alkohol och olika former av droger. För frågorna om alkohol och droger 
är svarsalternativen Ingen gång, 1–2 gånger, 3–5 gånger, 6–10 gånger, 
11–20 gånger samt Mer än 20 gånger.

E. Frågor om dina kompisars brottslighet
Ett kort femte avsnitt behandlar frågor om brottslighet bland elevens 
kompisar. Här finns dels en fråga om hur många av kompisarna som 
begått brott (som eleven vet om), dels frågor om huruvida eleven vet om 
någon av kompisarna begått olika typer av brott. I detta avsnitt anges inte 
någon specifik referensperiod.

F. Frågor om din relation med dina föräldrar
I den sjätte delen av enkäten finns frågor om elevens relation till sina för-
äldrar. Det handlar bland annat om hur bra eleven kommer överens med 
sina föräldrar, om eleven upplever sig kunna prata om problem med dem 
och om de brukar göra trevliga saker tillsammans. Avsnittet handlar också 
om huruvida föräldrarna brukar veta var eleven är och vilka eleven träffar 
om han eller hon går ut på kvällen. I detta avsnitt anges inte någon speci-
fik referensperiod.

G. Frågor om skolan
Detta sjunde avsnitt inkluderar frågor om trivsel i skolan, om det före-
kommer mobbning på skolan, eventuell oro för att utsättas för brott i 
skolan under de senaste tolv månaderna samt frågor om betyg under 
föregående termin. 

H. Frågor om fritid och kompisar
Enkätens åttonde del berör vad eleverna brukar göra på fritiden, huru-
vida de har något extrajobb, hur ofta de träffar kompisar och hur deras 
relation till kompisarna är (till exempel om de upplever sig kunna lita på 
kompisarna). Avsnittet inkluderar också frågor om utsatthet för mobbning 
samt om man själv mobbat andra. I detta avsnitt anges inte någon specifik 
referensperiod.
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I. Frågor om hur du mår och hur du är som person
Detta nionde avsnitt innehåller en rad påståenden att ta ställning till, om 
hur eleven mår och hur eleven är som person. Svarsalternativen är Stäm-
mer inte alls, Stämmer ganska dåligt, Varken stämmer eller inte stämmer, 
Stämmer ganska bra samt Stämmer helt. Utöver dessa påståenden finns 
även frågor om huruvida eleven under de senaste tolv månaderna påver-
kats att agera på vissa sätt av rädsla för att bli utsatt för hot, trakasserier, 
våld eller något annat brott.

J. Frågor om hur du tycker/känner inför vissa saker
Även det tionde och sista avsnittet inkluderar ett flertal påståenden där 
eleven ska ta ställning till hur han eller hon skulle agera i vissa situationer 
(till exempel om man hittar en plånbok med pengar i). Vissa av påståen-
dena rör också förtroendet för rättsväsendet samt hur fel man anser det 
vara att begå vissa brott. I detta avsnitt anges inte någon specifik referens-
period.
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Urval
Population
I populationen ingår elever inskrivna vid kommunala och fristående sko-
lor som enligt SCB:s skolregister har årskurs nio. Särskolor och special-
skolor ingår inte i urvalet. Endast klasser där eleverna själva kan fylla 
i enkäten inkluderas i urvalet.3 Detta medför att urvalet inte omfattar klas-
ser med elever som kan antas ha svårigheter att förstå enkäten, exempelvis 
på grund av vissa typer av funktions variationer eller språkhinder. Skolor 
med färre än fem elever i årskurs nio exkluderades vilket kan vara fallet 
med till exempel sjukhusskolor). 

I urvalsramen  ingick totalt 1 684 skolor, vilket motsvarar 112 491 elever. 
Utifrån detta gjordes ett slumpmässigt urval om 402 skolor. I Sverige går 
idag ungefär 85 procent av grundskole eleverna i skolor med kommunala 
huvudmän, medan resterande 15 procent går i skolor med enskilda huvud-
män (friskolor).

Urvalsmetod
Urvalet till Skolundersökningen om brott bygger på uppgifter ur SCB:s 
skolregister. Urvalet gjordes i två omgångar. För att fånga upp skolor i oli-
ka delar av landet, delades skolarna i det första urvalet (1 684 skolor) upp 
på sex olika landsdelar utifrån län (stratum). Därefter gjordes ett slump-
mässigt urval om 67 skolor per stratum, vilket totalt motsvarar 402 skolor 
(se tabell 1). Alla skolor inom ett stratum hade inte samma sannolikhet 
att komma med i urvalet, utan sannolikheten var proportionerligt mot 
skolans elevantal. Detta innebär att ju fler elever en skola har, ju större är 
sannolikheten att skolan kommer med i urvalet. Med denna metod undvi-
ker man översampling av skolor med endast få elever i årskurs nio.

Tabell 1. Population och urval fördelat på stratum i SUB 2017.

Stratum Namn Population Bruttourval
Andel svarande 

skolor
1 Stockholm 401 67 40,4
2 Västra Götaland 255 67 47,8
3 Skåne 246 67 52,0
4 Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Halland 226 67 62,4
5 Uppsala, Södermanland, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland, 

Dalarna, Gävleborg
371 67 42,0

6 Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten 185 67 60,2

Totalt 1 684 402

3 Detta bedöms av rektorerna på de medverkande skolorna i samband med steg 1 i urvalsprocessen  
(läs mer om urvalsprocessen nedan).
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Därefter skickades e-post ut till rektorerna på dessa skolor med instruk-
tioner för att fylla i en webbenkät,4 med frågor om antalet klasser i års-
kurs nio, klassernas beteckning samt elevantalet i respektive klass. Totalt 
skickades tre påminnelser ut till skolorna, och därefter ringde SCB och 
påminde dem. Sju skolor visade sig vara så kallad övertäckning, vilket 
innebär att det under urvalsprocessens gång framkommer att skolan inte 
har någon klass i årskurs nio (trots att de ska ha det enligt registret), eller 
att det handlar om någon form av specialskola som inte ska ingå i urva-
let (se tabell 2). Av resterande 395 skolor svarade 222 (56,2 procent) på 
webb enkäten som skickats ut till rektorn. 

I 2017 års undersökning var bortfallet 43,8 procent på skolnivå, vilket 
är en tydlig ökning jämfört med 2015, då motsvarande siffra var 27,6 
procent. Eftersom urvalet i 2017 års undersökning var större jämfört med 
2015 skiljer sig dock inte antalet svarande skolor åt lika mycket.5 Vid 
resultatsammanställningen har ett viktningsförfarande utformat av SCB 
använts, i syfte att kompensera för att urvalet inte är proportionerligt 
samt för att minska bortfallets eventuella snedvridande effekt. Trots detta 
medför bortfallet en osäkerhet i skattningarna. 

Tabell 2. Urval och bortfall på skolnivå i SUB 2017.

Antal Andel
Antal skolor, urval 1  402    

därav
övertäckning (specialskolor eller 
skolor som saknade årskurs nio)

7

Totalt antal skolor i urval 1 395 100,0
därav

antal skolor som besvarat webbenkäten 222 56,2
bortfall  173    43,8

Antal skolor, urval 2  222    100,0
därav

medverkande skolor  205    92,3
bortfall  17    7,7

I det andra urvalet skickades ytterligare e-post ut till de 222 medverkande 
skolor, med information om vilken klass som valts ut samt instruktioner 
om hur datainsamlingen skulle gå till.6 Till dessa skolor postades även 
lådor med instruktionsbrev till lärarna, liksom enkäter och svarskuvert. 

Av de 222 skolor som ingick i det andra urvalet (motsvarande 6 715 
elever) var det 17 skolor (motsvarande 492 elever) som inte skickade in 
några svar. Detta innebär att 205 skolor har medverkat i SUB 2017 och 
således har 6 223 elever i årskurs nio fått möjligheten att besvara enkäten. 
Totalt svarade 4 268 elever, vilket ger en svarsfrekvens på 68,6 procent på 
elevnivå (se tabell 2). 

Svarsfrekvensen på elevnivå 2017 baseras således på de elever som svarat 
på enkäten bland de som erbjudits möjligheten att delta. I Skolundersök-
ningen 2015 inkluderade beräkningen av svarsfrekvensen även de elever 
vars skola inte skickat in enkäterna i urval två. Svarsfrekvensen på elev-

4 Se bilaga 1.
5 I Skolundersökningen 2017 svarade 222 skolor, medan 231 skolor svarade 2015.  

Det slutliga antalet medverkande elever för respektive år är 4 268 (2017) respektive 4 659 (2015). 
6 Se bilaga 2.
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nivå som presenterades i SUB 2015 är därför något missvisande eftersom 
andelen enbart bör baseras på de elever som fått möjligheten att delta. 
Efter exkluderingen av dessa elever är svarsfrekvensen på elevnivå i SUB 
2015 totalt 86,6 procent (jämfört med 83,8 procent som tidigare redovi-
sats).

Tabell 3. Medverkande i urval två i SUB 2017.

Elever Skolor
Antal Andel Antal Andel

Totalt antal i urval 2  6 715    -  222    -
Steg 1- Medverkande skolor  6 715    -  222    100,0

därav
medverkande  6 223    - 205 92,3
bortfall  492    - 17 7,7

Steg 2 - Medverkande elever  6 223    100,0 205 -
därav

medverkande  4 268    68,6 - -
bortfall  1 955    31,4 - -

Andelen svarande skolor skiljer sig till viss del mellan de olika lands-
delarna (stratumen), men det går inte att se något tecken på systematiska 
samband mellan medverkan och landsdel (se tabell 1). I den landsdel där 
andelen svarande skolor var högst uppgick andelen svarande skolor till 
62,4 procent, medan den uppgick till 40,4 procent i den landsdel där an-
delen svarande skolor var lägst. 

De medverkande skolorna har en god geografisk spridning över landet. 
För de 402 skolor som ingick i urval 1 var svarsfrekvensen högre bland 
skolor med minst respektive störst elevantal (se tabell 4). Svarsfrekvensen 
var också högre i kommunala skolor än i skolor med en enskild huvud-
man (52,6 respektive 40,2 procent). Samtidigt var svarsfrekvensen på 
elevnivå i princip densamma i de kommunala skolorna och i skolorna med 
en enskild huvudman. Totalt sett gick 86,1 procent av de medverkande 
eleverna i en skola med en kommunal huvudman, medan 13,9 procent 
gick i en skola med en enskild huvudman. Detta stämmer mycket väl över-
ens med hur det ser ut på nationell nivå; totalt sett går ungefär 85 procent 
av eleverna i grundskolan i skolor med kommunala huvudmän, medan 
resterande 15 procent går i skolor med enskilda huvudmän.

Tabell 4. Skattad andel svarande skolor i SUB 2017, fördelat på typ av huvudman och antal elever 
i årskurs 8 på skolan.1

Svarsandel
Skolor Elever

Typ av huvudman
Kommunal 52,6 62,5
Enskild (friskola) 40,2 62,8

Elevantal på skolan
5–29 35,5 67,0
30–59 50,6 59,7
60–89 51,7 60,2
90– 56,5 64,4

1 Andel baserat på antal skolor i urval 1.
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Problem med urval som baseras på elever
Det diskuteras huruvida det skulle kunna vara ett problem att använda 
skolurval. Kritiken är att man inte fångar upp de elever som till exempel 
inte går i skolan över huvud taget. Det har hävdats att dessa ungdomar 
tenderar att begå fler brott än de som går i skolan (se till exempel Shannon 
2006, Hagan och McCarthy 1997 och Cernkovich m.fl. 1985). I Skol-
undersökningen om brott beror bortfallet av elever främst på frånvarande 
elever, samt i vissa fall på bristande språkkunskaper. Skolorna ombeds att 
ge frånvarande elever möjlighet att besvara enkäten vid ett senare tillfälle. 
Det framkommer inga skillnader i svarsmönster mellan de elever som 
besvarade enkäten på den avsatta lektionen, och de elever som besva-
rade enkäten i efterhand. Majoriteten av de frånvarande eleverna kan 
antas vara borta på grund av sjukdom eller av andra legitima skäl. Enligt 
uppföljningar av bortfall som har gjorts i liknande undersökningar utgör 
olovligt frånvarande elever en minoritet av det totala antalet frånvarande 
elever (se till exempel CAN 2017).

I studien ingår kommunala och fristående grundskolor med elever i års-
kurs nio. Särskolor och specialskolor ingår inte, och inte heller skolor med 
färre än totalt fem elever. Urvalet kan därför sägas syfta till att ge en gene-
rell bild av situationen bland elever i årskurs nio i svenska grundskolor.
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Undersökningens genomförande
Datainsamlingen för Skolundersökningen om brott 2017 genom fördes av 
SCB på uppdrag av Brå under perioden november 2017 till och med janu-
ari 2018, genom pappersenkäter som eleverna fick besvara anonymt under 
skoltid. Nedan beskrivs under sökningens genomförande mer detaljerat.

Instruktioner till skolorna
De skolor som i urvalets andra del meddelat att de var intresserade av att 
medverka i undersökningen, fick e-post med information om vilken klass 
som valts ut att medverka samt instruktioner om hur datainsamlingen 
skulle gå till. Till dessa skolor skickade SCB sedan ut lådor med instruk-
tionsbrev till lärarna, pappersenkäter, svars kuvert samt en klassrapport. I 
klassrapporten fyllde läraren i datumet för när enkäterna fylldes i, antalet 
elever i klassen och antalet svarande elever.

I årets datainsamling fanns enkäten för första gången tillgänglig på eng-
elska och arabiska. De lärare som bedömde att en eller flera elever hade 
behov av enkäten på något av dessa språk, kunde själva ladda ned de 
översatta enkäterna från Brås webbplats. De översatta enkäter som fyllts i 
skickades in till SCB tillsammans med övriga enkäter. SCB överförde där-
efter svaren från de översatta enkäterna till enkäter på svenska, som sedan 
skannades in tillsammans med övriga enkäter. Totalt inkom 15 besvarade 
enkäter på arabiska, men inte några besvarade enkäter på engelska. Det 
fanns även möjlighet för lärarna att via Brås webbplats ladda ned en di-
gital version av den svenska enkäten, för att elever med läs- och skrivsvå-
righeter skulle få möjlighet att kunna få enkäten uppläst digitalt. Svaren 
måste dock fyllas i på en tryckt pappersenkät, även för dessa elever.

Skolorna ombads att se till att frånvarande elever fick möjlighet att be-
svara enkäten vid ett senare tillfälle, dock senast den 26 januari 2018. 
Därefter skickade skolorna tillbaka enkäterna till SCB i samma låda som 
de kommit i. Två påminnelser skickades ut till skolorna via e-post, och 
därefter genomfördes även telefon påminnelser under januari 2018. Data-
insamlingen avslutades den 8 februari 2018.

Hantering och bearbetning av data 
SCB levererade datamaterialet till Brå i mars 2018. Därefter genom fördes 
en initial granskning av data, innan andra bearbetningar och analyser 
påbörjades.
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Granskning av data
Granskningen av data skedde med hjälp av tre olika filter. Syftet med 
denna granskning är att identifiera enkäter med för låg kvalitet, där det till 
exempel är uppenbart att eleven svarat oseriöst, över drivet eller inte svarat 
alls, i stora delar av enkäten. Totalt exkluderades 0,7 procent av eleverna 
(29 respondenter) vid denna granskning.

Filter 1 syftar till att rensa bort enkäter med ett stort internt bortfall. 
Enkäten har 16 frågor om utsatthet för brott (del B, frågorna B14a–B22d) 
och 32 frågor om delaktighet i brott (del C, frågorna C23a–C23ac). För 
att identifiera respondenter med för stort internt bortfall stryks de som har 
svarat på mindre än hälften av frågorna i del B eller del C. 

Filter 2 syftar till att identifiera de elever som angett en uppenbart över-
driven delaktighet i brott. Här stryks de individer som kryssat i högsta 
alternativet (20 ggr eller mer) på samtliga följande frågor:
• Stulit en bil (fråga C23o).
• Brutit sig in i bostad eller annan byggnad (fråga C23w).
• Tänt eld på något värdefullt (fråga C23z).
• Slagit någon (icke familjemedlem) så att sjukvård krävdes (fråga C23å).
• Skadat någon med ett vapen (fråga C23aa). 

Filter 3 syftar till att identifiera elever som använt ett slentrian mässigt 
svarsmönster i enkäten. Dessa identifieras som de elever som svarat längst 
till vänster på svarsskalan på samtliga frågor på ett helt uppslag. Här an-
vänds frågorna H51a–J56e.

Variabelkonstruktion
I resultatredovisningen används sammanslagningar av frågor i vissa kapi-
tel. Ett exempel på detta är delaktighet i stöldbrott, som är en samman-
slagning av 14 olika frågor i frågeformuläret som handlar om olika typer 
av stölder.

Ett annat sätt att använda sammanslagna variabler är att skapa så kall-
lade index, där svaren på de aktuella frågorna överförs till en gemensam 
skala som indikerar en egenskap. I Skolundersökningen om brott 2017 
förekommer ett index som rör familjens ekonomiska situation. Indexet 
baseras på frågorna 10, 12 och 13 i fråge formuläret. Dessa frågor rör 
hur mycket pengar eleven har till fritid och nöjen varje månad, om eleven 
på grund av familjens ekonomi inte kunnat göra eller köpa något som 
många andra i samma ålder kan under de senaste tolv månaderna, samt 
hur många gånger eleven varit utomlands på semester under de senaste tre 
åren. Skalan går från 0 till 6 och delas upp i Ej svaga ekonomiska resur-
ser (värde 0–4 på skalan) och Svaga ekonomiska resurser (värde 5–6 på 
skalan).

Referensperiod
Referensperioden, den tidsperiod som frågorna avser, ska vara klart 
avgränsad och anpassad efter det som efterfrågas. Den ska också vara 
anpassad efter respondentens förmåga att minnas. Erfaren heter visar att 
ju längre referensperioden är, desto lägre är kvaliteten på respondenternas 
uppgifter. Att använda de senaste tolv månaderna som referensperiod är 
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vanligt (Gottfredson och Hindelang 1977), och det görs även i Skolun-
dersökningen om brott. Trots detta är det möjligt att eleverna ändå inklu-
derat händelser som inträffat längre tillbaka i tiden, och som alltså inte 
borde ha inkluderats. 

Redovisning av resultat
I huvudrapporten redovisas resultaten i text, figurer och tabeller. Vid re-
dovisningen av totalsiffror över olika former av utsatthet och delaktighet 
ingår samtliga elever. I analyserna som är uppdelade på tjejer och killar 
ingår dock inte de 1,6 procent av eleverna som angivit svarsalternativet 
Annan könstillhörighet på den inledande frågan om elevens kön, på grund 
av att dessa personer är för få för att särredovisas.

Andelarna i tabellerna summerar inte alltid till 100 procent, på grund av 
avrundningar. Andelar under 5 procent redovisas i texten med en decimal, 
medan andelar på 5 procent eller högre avrundas till närmaste heltal. När 
värdet 0 förekommer i en tabell innebär det att procenttalet har avrundats 
till 0, det vill säga att svarsalternativet har angetts av minst en svarande 
men av mindre än 0,05 procent i respektive redovisningsenhet. I de fall 
ingen elev angett ett svars alternativ anges detta med ett streck (-) i tabel-
len.

Redovisningsgrupper
Redovisningsgrupperna används huvudsakligen för att beskriva skillnader 
mellan olika grupper. I rapporten genomförs dock även särskilda statis-
tiska analyser, som redogör för vilken effekt olika bakgrundsfaktorer har 
på utsatthet för brott och delaktighet i brott.

Den främsta redovisningsgruppen i denna rapport är kön, för att åskådlig-
göra skillnader mellan tjejers och killars utsatthet för brott och delaktighet 
i brott. Därutöver redovisas resultaten även utifrån svensk eller utländsk 
bakgrund, bostadstyp, om föräldrarna är skilda/separerade, föräldrarnas 
utbildning, föräldrarnas sysselsättning samt familjens ekonomiska resur-
ser. I tabell 3 i huvudrapporten (Brå 2018) redovisas det totala antalet 
individer som medverkat i undersökningen, liksom andelen medverkande 
elever inom respektive redovisningsgrupp.

Samtliga uppgifter om ovan nämnda redovisningsgrupper inhämtas genom 
enkätfrågor som eleverna får besvara. Brå inhämtar alltså inte några regis-
teruppgifter i denna undersökning. 

Till följd av ändrade bestämmelser hos SCB gällande personuppgifter, har 
det i årets undersökning inte varit möjligt att samla in information om 
kommuntillhörighet.
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Vikter
För att materialet i möjligaste mån ska vara representativt för landets 
elever i årskurs nio, används så kallade vikter som tar hänsyn till både 
bortfallet och översamplingen, och korrigerar så att resultaten blir så 
representativa som möjligt vid analysen av materialet. Materialet bör inte 
analyseras utan användning av vikter, eftersom resultaten då inte kan 
generaliseras till landets elever i årskurs nio. I huvudrapporten redovisas 
samtliga resultat med vikter.

Vikterna kompenserar för bortfallsfel, urvalsfel (se kapitlet Resultatens 
tillförlitlighet och jämförbarhet) och för de översamplingar som gjorts 
i undersökningens urval. Principen är att de elever i data materialet som 
tillhör grupper som är underrepresenterade i undersökningen får en tyngre 
vikt, medan det motsatta gäller för grupper som är överrepresenterade. 
Exempelvis varierar svarsfrekvensen mellan skolor inom olika landsdelar 
(stratum), och för att kompensera för detta får eleverna i landsdelar med 
lägre svarsfrekvens en tyngre vikt. Ett skäl till att vissa grupper är över-
representerade medan andra är underrepresenterade är att bortfallet inte 
är slumpmässigt. Vissa grupper faller bort i större utsträckning än andra. 
Ett annat skäl är att vissa grupper har översamplats i undersökningen.

Beskrivning av vikter
Vid samtliga skattningar används en kalibreringsvikt, som består av dels 
en så kallad designvikt, dels en kalibrering.7 Designvikten kompenserar 
för de justeringar som gjorts i urvalet (till exempel indelning av stratum, 
se kapitlet Urval) och konstrueras genom att de översamplade gruppernas 
svar viktas ner procentuellt lika mycket som urvalet för dessa grupper 
ut ökades vid översamplingen. Exempelvis var urvalet lika stort i samtliga 
sex landsdelar oavsett hur många skolor som dessa innefattade, vilket 
innebär att vissa landsdelar översamplats. För att resultaten ska vara re-
presentativa för elever i årskurs nio justeras detta för genom designvikten. 

Kalibreringen justerar för bortfallsfel och urvalsfel, genom att jämföra 
hur gruppen som deltagit i Skolundersökningen om brott ser ut befolk-
ningsmässigt i förhållande till samtliga elever i årskurs nio i Sverige. Detta 
görs genom att ett antal registervariabler analyseras. Beroende på hur 
deras fördelning i undersökningsmaterialet skiljer sig från fördelningen 
av samma variabler i populationen, avgörs om de är effektiva så kallade 
hjälpvariabler. 

7 Kalibreringsdelen av vikten används inte i regressionsanalyserna, eftersom den påverkar signifikans-
testningen negativt (Liu och Lohr 1994). Det innebär att bortfallet inte är justerat i regressionsanaly-
serna.
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I korthet kan man säga att information om hur olika grupper (till exempel 
tjejer respektive killar) faktiskt fördelar sig i populationen är värdefull för 
kalibreringen av vikter när stora skillnader i svarsandelar observeras mel-
lan dessa grupper. Ett urval som vore fullständigt representativt för samt-
liga elever i årskurs nio i Sverige och en datainsamling med 100 procents 
svarsfrekvens skulle innebära att några sådana skillnader inte kan obser-
veras. Kalibreringsvikten viktar alltså upp grupper som av urvalsskäl eller 
bortfallsskäl är underrepresenterade i undersökningsmaterialet. Materialet 
motsvarar på detta sätt i större utsträckning fördelningen bland samtliga 
elever i årskurs nio i Sverige. Efter SCB:s analys av ett antal potentiella 
hjälpvariabler har följande variabler identifierats som effektiva och an-
vänts vid konstruktionen av kalibreringsvikten:
• Stratum (landsdelar).
• Typ av huvudman (om skolan drivs av kommunen eller av en privat 

aktör).
• Antal elever i årskurs 8 på skolenheten.

För en teoretisk beskrivning av kalibrering av vikter, se exempelvis Lund-
ström och Särndal (2001).
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Regressionsanalyser
Resultaten i rapporten redovisas framför allt i tabeller och figurer base-
rade på enkla bivariata analyser. När det gäller delaktighet i brott i förhål-
lande till olika bakgrundsfaktorer har dock även multivariata logistiska 
regressionsanalyser genomförts, för att undersöka hur olika bakgrunds-
faktorer påverkar delaktighet i några olika typer av brott, när effekten 
av övriga bakgrundsfaktorer rensas bort. Ett exempel är att föräldrarnas 
sysselsättning kan se ut att samvariera med till exempel elevens delaktig-
het i brott, men eftersom föräldrarnas sysselsättning även samvarierar med 
föräldrarnas utbildningsnivå, går det inte att avgöra de olika faktorernas 
inverkan på delaktighet i brott. Multivariat logistisk regressions analys 
innebär alltså att man kan studera om skillnaden i delaktighet i brott 
uppdelat på föräldrarnas sysselsättning kvarstår när man har rensat bort 
effekten av föräldrarnas utbildningsnivå.

Tolkningar
Utfallet av multivariata logistiska regressionsanalyser är oddskvoter, som 
i princip är kvoten mellan riskerna i två olika grupper. Oddskvoterna 
uttrycks i tal som kan anta ett värde från 0 och uppåt. En oddskvot som 
är högre än 1 betyder en större risk jämfört med referensgruppen och en 
oddskvot som är lägre än 1 betyder mindre risk jämfört med referensgrup-
pen (Ribe 1999).

Tolkningen av oddskvoter skiljer sig något åt, beroende på variablernas 
karaktär och oddskvoternas storlek, men förenklat uttryckt kan en odds-
kvot på exempelvis 1,6 för en grupp tolkas som att oddset att begå den 
aktuella typen av brott är 60 procent högre för denna grupp. Det är dock 
viktigt att ha i åtanke att oddskvoten inte mäter sannolikhet för att något 
ska inträffa.

I analyserna kommenteras inte oddskvoter nära 1 (0,8–1,3), eftersom 
dessa betraktas som statistiskt mycket svaga samband (se tabell 5). Odds-
kvoterna 0,7 och 1,4–1,5 betraktas som mycket svaga/svaga samband och 
den publicistiska hållningen bör även här vara att inte lyfta dessa samband 
i text.

Orsaken är att skillnaderna varken är tillräckligt små för att man ska 
kunna hävda att ett observerat samband i korstabeller inte existerar eller 
tillräckligt stora för att man ska kunna hävda att det existerar ett sam-
band även om korstabellerna antyder att så inte är fallet. Oddskvoter 
under 0,7 samt över 1,5 betraktas som samband och kommenteras därför 
i text. Inom dessa intervall föreslås skalor för Svagt samband (0,5–0,6 och 
1,6–1,9), Tydligt samband (0,4–0,2 och 2–4,9) och Starkt samband (under 
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0,2 och över 4,5). Dessutom kommenteras endast oddskvoter som är sta-
tistiskt säkerställda, som med hög sannolikhet inte är resultat av slumpen.

När resultatens relevans bedöms utifrån publicistiska hänsyn handlar det 
om att bedöma huruvida informationen tillför något i sammanhanget som 
är tillräckligt intressant att ta upp i rapportens löptext. Principen är att 
ett resultat från den multivariata logistiska regressionsanalysen förs in i 
texten om sambanden betraktas som intressanta, oavsett kontext.

Tabell 5. Gränsdragningar för presentationer av regressionsanalysresultaten.

Oddskvotens relation till referenskategorin Bedömning
Lägre Högre

Från Till Från Till Statistisk Publicistisk
1,0 1,0 1,0 1,0 Ej samband Tas upp i text om intressant
0,8 0,9 1,1 1,3 Mycket svagt samband Tolkas som obetydligt samband, tas upp i text om 

intressant
0,7 0,7 1,4 1,5 Mycket svagt/svagt samband Tolkas som varken samband eller ej samband. 

Ta inte upp i text (varken motbevisar eller bekräftar 
bivariata samband)

0,5 0,6 1,6 1,9 Svagt samband Tas upp i text om intressant
0,3 0,4 2,0 4,9 Tydligt samband Tas upp i text om intressant
0,1 0,2 5,0 6,0 Starkt samband Tolkas som samband. Tas upp i text
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Resultatens tillförlitlighet  
och jämförbarhet
Frågeundersökningar har vissa begränsningar, både vad gäller resultatens 
tillförlitlighet och vilka tolkningar som är möjliga att göra utifrån det 
insamlade materialet. De felkällor som är aktuella vid denna typ av urvals-
undersökning är täckningsfel, bortfallsfel, urvalsfel, mätfel och bearbet-
ningsfel. För att resultaten i undersökningen ska kunna generaliseras till 
landets samtliga elever i årskurs nio är det väldigt viktigt att mätfelen inte 
är alltför stora. Mätfel orsakas huvudsakligen av frågeformulärets utform-
ning och omständigheter vid insamlingstillfället.8 Det är dock svårt att få 
en uppfattning om mätfelens storlek och riktning. 

Trots de felkällor som nämns här anses självdeklarationsundersökningar 
ge förhållandevis tillförlitliga resultat (Thornberry och Krohn 2000, 
Junger-Tas och Marshall 1999). Denna bedömning baseras ofta på att 
forskare jämfört data från självdeklarations studier med andra former av 
data, till exempel registrerad brottslig het, kamratomdömen, föräldra-
omdömen, skolomdömen och drog tester (se till exempel Agnew 2009).

Täckningsfel
Det finns två typer av täckningsfel: så kallad undertäckning, när personer 
som borde ingå i en undersökning fallit bort, och så kal lad övertäckning, 
när personer som inte borde ingå ändå gör det. I Skolundersökningen om 
brott identifierades sju skolor i urvalet som över täckning. Det rörde sig då 
om skolor som var någon typ av specialskola eller som inte hade någon 
klass i årskurs nio (se tabell 2 i kapitlet Urval). Brås bedömning är att 
täckningsfelen och bearbetningsfelen är små i denna undersökning.

Externt bortfall
Generellt har frågeundersökningar alltid ett visst bortfall på grund av per-
soner som inte vill eller inte kan delta (externt bortfall). Det är vanligt att 
den skattade andelen svarande skiljer sig åt för olika befolkningsgrupper. I 
Skolundersökningen om brott hanteras dessa skillnader genom viktning av 
undersökningsmaterialet (se kapitlet Vikter).

Bortfallet i Skolundersökningen om brott består huvudsakligen av tre 
typer av externt bortfall. Information om bortfallet, urvals storleken och 

8 Mätfel kan vara slumpmässiga eller systematiska. De är främst ett problem om de är systematiska, 
eftersom det kan leda till systematiska felskattningar (Björkman 2000).
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antalet svarande i skolundersökningen presenteras i tabell 2 och tabell 3 i 
kapitlet Urval.

Den första typen av bortfall handlar om de skolor som inkluderats i ur-
valet (395 skolor), men som valt att inte besvara den första webb enkäten 
som skickades ut till skolan. Här uppgår bortfallet till 43,8 procent.

Den andra typen av bortfall handlar om de 222 skolor som meddelat att 
de ville medverka i Skolundersökningen om brott, men som sedan ändå 
inte skickat tillbaka några ifyllda enkäter till SCB. Här uppgår bortfallet 
till 7,7 procent.

Den tredje typen av bortfall omfattar de 6 223 elever som fått möjligheten 
att besvara enkäten för Skolundersökningen om brott, men som av någon 
anledning ändå inte har deltagit. Detta bortfall uppgår till 31,4 procent 
(motsvarande 1 955 elever). 

En grundläggande och återkommande fråga vid användning av data från 
frågeundersökningar är hur stor inverkan bortfallet har på resultaten om 
delaktighet i brott. Bortfallets betydelse för resultaten beror på hur stor 
andel elever i bortfallet som har begått sådana brottsliga handlingar som 
enkätfrågorna handlar om. Ett rimligt antagande är att de elever i bortfal-
let som är frånvarande på grund av skolk troligtvis är mer brottsbelastade 
än de som inte skolkar. Samtidigt kan man inte utgå från att samtliga av 
de frånvarande eleverna skolkar; vissa elever kan exempelvis vara från-
varande på grund av sjukdom. I samband med Skolundersökningen om 
brott 2011 analyserades brottsbelastningen bland de elever som varit 
frånvarande vid det ordinarie undersökningstillfället och därför besvarat 
enkäten vid ett senare tillfälle. Analysen visade att dessa elever inte uppvi-
sade någon statistiskt säkerställd högre genomsnittlig brottsbelastning än 
de elever som besvarat enkäten vid det ordinarie undersökningstillfället 
(Brå 2013a). 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), som årligen 
genomför en undersökning av skolelevers drogvanor, har efterfrågat skälen 
till att elever varit frånvarande vid undersökningstillfället. Undersökningen 
visar att de elever som skolkar utgör en minoritet av de frånvarande elev-
erna. Den vanligaste orsaken till frånvaro är i stället sjukdom (CAN 2017). 
CAN har också vid två tillfällen följt upp bortfallet i nationella undersök-
ningar om alkohol- och drogvanor. Resultaten visade att de ungdomar som 
ingick i bortfallet visserligen uppgav en högre konsumtion av narkotika än 
de elever som ingick i undersökningsmaterialet, men att slutresultaten inte 
skulle ha påverkats i någon större utsträckning (CAN 2000). 

Internt bortfall
Frågeundersökningar drabbas även av internt (eller partiellt) bort fall, vil-
ket innebär att en person som medverkar i undersökningen inte besvarar 
alla frågor som ställs, eller besvarar frågor på ett felaktigt sätt. I enkät-
undersökningar karaktäriseras det interna bort fallet främst av att vissa 
frågor helt saknar svar. Eftersom en del av frågorna i undersökningen kan 
uppfattas som känsliga – kanske särskilt för elever som utsatts för vissa 
brott – kan internt bortfall också uppkomma med anledning av att elev-
erna inte vill besvara vissa frågor. 

Samtliga frågor i enkäten har givna svarsalternativ med så kallade  
kryssvar, så att elever med exempelvis skrivsvårigheter slipper uttrycka sig 
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skriftligt. De öppna frågorna har plockats bort för att hålla det interna 
bortfallet på låg nivå och stärka elevernas anonymitet. En utförlig beskriv-
ning av det interna bortfallet finns i bilaga 5.

De frågor som rör egen delaktighet i brott och utsatthet för brott har ett 
förhållandevis lågt internt bortfall,9 men däremot finns det ett visst internt 
bortfall på uppföljningsfrågorna till utsatthet för brott (dessa frågor rör 
var brottet skedde samt om det polisanmäldes). Det interna bortfallet i 
enkäten översteg 5 procent på 17 av de 173 frågorna när data levererades 
från SCB (se bilaga 5). Detta bortfall kan delvis bero på enkätens utform-
ning. Här förekommer det i vissa fall att eleven till exempel svarat nej på 
frågan om utsatthet för cykelstöld under de senaste tolv månaderna, men 
sedan ändå besvarat frågan om huruvida man polisanmält den senaste 
cykelstölden man utsatts för. Alla fel av detta slag har korrigerats genom 
ett noggrant granskningsförfarande.

I en fördjupningsstudie av hur benägna ungdomar är att anmäla brott, 
baserad på data från Skolundersökningen om brott 1995–2005, gjordes 
en analys av det interna bortfallet. Analysen avsåg de uppföljningsfrågor 
som ställts till elever som uppgivit att de utsatts för brott, om huruvida de 
anmält brottet till polisen. Bortfallsanalysen visade att det inte fanns några 
större skillnader i bakgrunds faktorer mellan de elever som svarat respek-
tive inte svarat på frågan om huruvida de polisanmält brottet. I analysen 
undersöktes även hur stor inverkan bortfallet hade på undersökningsresul-
taten. Oavsett vilket antagande som gjordes om de elever som inte besva-
rat frågorna (att gruppen hade dubbelt så hög respektive hälften så hög 
anmälningsbenägenhet än de övriga brottsutsatta eleverna) kvarstod de 
generella mönstren i resultaten (Brå 2009a).

Urvalsfel
Urvalsfel uppkommer i en undersökning när enbart ett urval av populatio-
nen studeras (urvalsundersökning) i stället för hela populationen (total-
undersökning). De vikter som används i Skol undersökningen om brott 
justerar till viss del för urvalsfelet, genom att vikta upp de grupper som 
på grund av urvalet blir under representerade i under sökningsmaterialet. 
Med hjälp av vikterna ökar precisionen i skattningarna. Detta sker dock 
mot bakgrund av de variabler som är kända i populationen och som valts 
ut som hjälpvariabler, varför en komplett justering av urvalsfelet inte är 
möjlig att göra.

Mätfel
De främsta problemen för resultatens tillförlitlighet gäller elevernas vilja 
och möjlighet att lämna sanna svar. Risken finns för såväl över- som 
under rapportering av både utsatthet för brott och egen delaktighet i brott. 
Skolundersökningen om brott innehåller som bekant frågor om känsliga 
händelser som eleven kanske inte vill berätta om. Det gäller kanske fram-
för allt utsatthet för olika typer av brott, men även elevens delaktighet i 
brott och andra risk beteenden. 

9 Forskning har visat att ett visst internt bortfall inte tenderar att ha någon nämnvärd effekt på resultaten 
(Pauwels och Svensson 2008).
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Även andra frågor, exempelvis om elevernas attityd till olika saker eller 
om hur de mår, kan upplevas som svåra att besvara. Det kan hända att 
elever väljer att lämna tillrättalagda svar, som de antar är de önskvärda, 
till exempel på frågan om brottet polisanmälts eller ej. Eleverna kan också 
råka svara fel oavsiktligt, för att de glömt eller förträngt händelser de varit 
med om, eller för att de råkar placera händelser fel i tiden, det vill säga 
råkar inkludera dem trots att de inträffat före referensperioden (de senaste 
tolv månaderna) eller råkar exkludera dem trots att de inträffat under 
referens perioden.10

Tolkningsutrymme
Bortfallet på elevnivå i Skolundersökningen om brott uppgår till  
31,4 procent. Detta ger en svarsfrekvens på 68,6 procent. Nivån på 
elevbort fallet är i årets undersökning på ungefär samma nivå som man 
ofta får vid liknande skolundersökningar. Det är vanligt att bort fallet i 
självdeklarationsundersökningar bland elever varierar mellan 10 och 30 
procent (se till exempel CAN 2017, Stockholms stad 2016 samt Aebi 
2009).

I syfte att kompensera för att urvalet inte är proportionerligt samt för 
att minska bortfallets eventuella snedvridande effekt, har ovan nämnda 
viktningsförfarande använts vid resultatsammanställningen. Trots detta 
medför bortfallet en osäkerhet i skattningarna. 

Kvalitetssäkring
För att i möjligaste mån minimera mätfelen gjordes tester av enkäten 
inför 2015 års datainsamling, med hjälp av både en expert granskning och 
kognitiva intervjuer. Syftet med expertgranskningen är att säkerställa att 
frågorna samlar in den önskade informationen, samt att identifiera möj-
liga problem och ge förslag på justeringar enligt de principer som gäller 
för fråge- och enkätkonstruktion. Forskning visar att expertgranskningar 
på ett effektivt sätt identifierar problem i frågeformulär. Syftet med de 
kognitiva intervjuerna är att upptäcka fel i förståelsen av frågeformuläret. 
Testerna genomfördes av SCB:s mättekniska laboratorium och återfinns i 
bilaga 4 och bilaga 5 till den tekniska rapporten för Skolundersökningen 
om brott 2015 (Brå 2016).

När det gäller omständigheterna kring datainsamlingen har tydliga in-
struktioner skrivits till lärarna om hur datainsamlingen ska gå till, för att 
säkerställa att samma instruktioner och förutsättningar ges till samtliga 
medverkande elever (se bilaga 2).

Jämförbarhet med tidigare SUB
Årets undersökning är fullt jämförbar med SUB 2015. På grund av de änd-
ringar som gjordes inför SUB 2015 är det dock svårt att jämföra dessa två 
senaste undersökningar med tidigare års undersökningar. Av denna anled-
ning görs inte generella jämförelser över tid med undersökningarna före 
2015. Resultaten från de två senaste undersökningarna sätts dock ändå i 

10 Så kallad teleskopering.
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relation till tidigare år, samt andra undersökningar som tangerar liknande 
frågeområden, i det sista kapitlet i rapporten.

Det kompletta frågeformuläret återfinns i bilaga 3. I bilaga 4 återfinns 
även en variabelförteckning där det framgår vilka frågor som ingår i  
undersökningen.
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Tillgänglighet
Brå publicerar resultaten från Skolundersökningen om brott så snart som 
möjligt efter att undersökningen genomförts. I anslutning till huvudrap-
porten publiceras även den tekniska rapporten, med fokus på undersök-
ningens genomförande och kvalitet.

Utöver de resultat som presenteras i huvudrapporten genomför Brå även 
fördjupningsstudier, där delar av materialet studeras mer ingående, vilket 
sedan presenteras i separata rapporter (se till exempel Brå 2007 och Brå 
2017), som delar av andra projekt (se till exempel Brå 2009a och Brå 
2009b) eller som artiklar i Brås nyhetsbrev. Resultaten från de två första 
undersökningarna, som genomfördes 1995 och 1997, finns presenterade i 
Hem och skola, kamrater och brott (Ring 1999). 

Samtliga resultat som Brå publicerar från undersökningen presenteras på 
Brås webbplats.11 Vissa publikationer ges också ut i tryckt form och kan 
då beställas via webbplatsen alternativt via förlaget Norstedts Juridik12 
eller laddas ned som pdf från Brås webbplats. Huvudrapporten ges ut i 
tryckt form, medan den tekniska rapporten enbart är en webbpublikation.

Materialet från respektive årgång av SUB är tillgänligt för forskning och 
för beställning av specialanpassad statistik, från det datum då resultatet 
för respektive år publicerats. Utlämnande kan ske efter prövning i forsk-
ningsetisk nämnd och sekretessprövning.

Ansvarig för utveckling av Skolundersökningen om brott är Brås enhet för 
statistiska undersökningar.

Brottsförebyggande rådet, Brå
Box 1386
111 93 Stockholm

Telefon: 08-527 58 400
Fax: 08-411 90 75

E-post: info@bra.se
www.bra.se

11 www.bra.se
12 Webbplats: www.nj.se, telefonnummer: 08-598 191 90.
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Bilaga 1. Inledande brev till rektorerna på de utvalda skolorna 
 

 

 

 

 
 

Till rektor 

 
Skolenhetsnamn: 
 
Skolenhetskod: 

Dags för Skolundersökningen om brott 

Ni får detta brev eftersom er skola är en av 400 skolor som blivit utvald att delta i 
Brottsförebyggande rådets (Brå) rikstäckande enkätundersökning Skolundersökningen 
om brott. Undersökningen genomförs i år för tionde gången och datainsamlingen sköts 
av Statistiska centralbyrån (SCB). 
 
Det övergripande syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att 
ungdomar deltar i brott eller andra problembeteenden, samt beskriva hur vanligt det är 
för ungdomar att bli utsatta för vissa typer av brott. Enkäten innehåller också frågor om 
sociala bakgrundsförhållanden och relationer med kompisar och föräldrar. Detta är 
Sveriges enda rikstäckande och regelbundet återkommande undersökning om skolelevers 
situation i dessa avseenden. Svaren på frågorna bidrar med viktig information som ger 
underlag för forskning om bland annat riskfaktorer för problembeteenden. 

Dina elevers svar är viktiga 
Dina elevers svar är viktiga. Undersökningen är frivillig men vi hoppas att eleverna på din 
skola kan få möjlighet att delta då svaren är mycket viktiga för undersökningens 
tillförlitlighet. Skolans och elevernas deltagande är helt anonymt, och de samlade 
resultaten kommer att presenteras i en rapport som publiceras under 2018. I rapporten 
framgår det inte vilka skolor eller elever som deltagit i undersökningen. 

Så här går undersökningen till 
Undersökningen riktar sig till elever i årskurs nio, och en slumpmässigt utvald klass 
per utvald skola ska medverka. Enkäten ska fyllas i under skoltid. För att SCB ska kunna 
slumpa ut den klass i er skola som ska medverka i undersökningen behöver vi få veta 
hur många klasser i årskurs nio som finns på er skola, vad klasserna heter och hur 
många elever som går i respektive klass. Du behöver därför lämna dessa uppgifter 
genom att besvara en webblankett. Blanketten tar bara några minuter att fylla i. I 
blanketten finns även möjlighet att lämna en alternativ kontaktperson som kan ta hand 
om kommande kontakter kring undersökningen. 
 
Webblanketten finns här: www.insamling.scb.se 
 
Ditt användarnamn är: Användarnamn 
 
Ditt lösenord är: Lösenord 
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Paketen med frågeblanketterna beräknas skickas till skolorna vecka 46. I paketen 
kommer det finnas ett instruktionsbrev med mer information till läraren/personen som 
ansvarar för genomförandet av datainsamlingen. 
 
Enkäterna delas ut under lämplig lektion. Varje elev får en enkät och ett svarskuvert. 
Eleven fyller i enkäten och lägger sedan själv ned den i sitt kuvert och klistrar igen det. 
Elevernas kuvert samlas in och läggs i paketet, som sedan skickas till SCB. Det tar i regel 
mellan 20 och 30 minuter att besvara enkäten, men vissa elever kan behöva en hel 
lektion. 
 
Undersökningen bör helst genomföras någon gång under vecka 46–51. Om detta inte är 
möjligt går det även att genomföra enkäten efter jullovet, dock senast 26 januari 2018. 
 
Enkäten kommer att finnas översatt till engelska och arabiska för de elever som inte kan 
besvara den på svenska. 
 
Mer information om undersökningen finns även på www.bra.se/sub2017  
 
Vi ber dig skicka in uppgifterna så snart som möjligt. 
 
Er medverkan är av största vikt för undersökningens kvalitet, och vi hoppas att 
ni vill medverka! 

 
Med vänlig hälsning  
 

  

Anna Frenzel 
Projektledare 
Brottsförebyggande rådet 
 

Anna Olsson 
Undersökningsledare 
Statistiska centralbyrån 

 
Kontakta oss gärna:  
Frågor om undersökningens innehåll  
Brottsförebyggande rådet, Anna Frenzel  
Telefon: 08-527 58 431 
E-post: anna.frenzel@bra.se 
Box 1386, 111 93 Stockholm  
www.bra.se  

Frågor om att lämna uppgifter 
Statistiska centralbyrån 
Telefon: 010-479 60 35 
E-post: skolundersokningenombrott@scb.se  
701 89 Örebro 
www.scb.se    

 
 

Så används de lämnade uppgifterna 
Uppgifterna kommer att användas för att ta fram statistik om delaktighet i brott och 
utsatthet för brott bland ungdomar. Förutom vid Brå kan uppgifterna som hör till 
undersökningen komma att användas av andra forskare efter etikprövning. 
 
Efter avslutad bearbetning överlämnar SCB en datafil till Brå för fortsatt bearbetning och 
analys. För att inte belasta er med frågor om uppgifter som redan finns hos SCB kommer 
de svar som lämnas att kompletteras med uppgifter om skolans huvudman (kommunal 
skola eller friskola) och uppgift om i vilket län skolan finns. 

De lämnade uppgifterna skyddas 
Urvalet och enkäten har utformats så att svaren inte ska utgöra personuppgifter. 
Enkätsvaren kommer alltså inte att kunna kopplas till en enskild elev eller skola och det 
kommer heller inte att framgå vad någon enskild elev har svarat när undersökningens 
resultat redovisas. 
 
Vill du läsa mer om personuppgifter se t.ex. www.datainspektionen.se  
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Bilaga 2. Instruktionsbrev till klasslärare/berörd personal

 

 
 

  

   
   
   

 

 Mer information finns på nästa sida  

Kontakta oss gärna: 
Frågor om undersökningens innehåll 
Brottsförebyggande rådet, Anna Frenzel 
Tfn: 08-527 58 431  
E-post: anna.frenzel@bra.se 
Box 1386, 111 93 Stockholm 
www.bra.se 

Frågor om att lämna uppgifter  
Statistiska centralbyrån  
Tfn: 010-479 60 35 
E-post: skolundersokningenombrott@scb.se  
701 89 Örebro  
www.scb.se 

 

 
 Skolenhetens namn November  2017 
 Beteckningen på utvald klass 

 

Information till klasslärare/berörd skolpersonal om 
Brottsförebyggande rådets skolundersökning om brott 
Er klass har blivit slumpmässigt utvald att delta i Brottsförebyggande rådets 
(Brå) riksomfattande enkätundersökning bland elever i årskurs nio, som rektorn 
tidigare fått information om. Medverkan i undersökningen innebär att eleverna 
anonymt fyller i en enkät. 
 
Det övergripande syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är 
att ungdomar deltar i brott eller andra problembeteenden, samt beskriva hur 
vanligt det är för ungdomar att bli utsatta för vissa typer av brott. Enkäten 
innehåller också frågor om sociala bakgrundsförhållanden och relationer med 
kompisar och föräldrar. Detta är Sveriges enda rikstäckande och regelbundet 
återkommande undersökning om skolelevers situation i dessa avseenden. Svaren 
på dessa frågor bidrar med viktig information som ger underlag för forskning 
om bland annat riskfaktorer för problembeteenden. 
 
Datainsamlingen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Brå. 
 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en rapport under 2018. I 
rapporten framgår det inte vilka skolor eller elever som deltagit i 
undersökningen. 
 
För resultatens kvalitet är det av största vikt att så många elever som 
möjligt besvarar enkäten! 
 

Tack på förhand för er medverkan! 
 

Med vänlig hälsning 
 

  
Anna Frenzel  Anna Olsson 
Projektledare    Undersökningsledare 
Brottsförebyggande rådet   Statistiska centralbyrån 
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Vi ber er hjälpa till att genomföra undersökningen på följande vis: 

 Läs igenom informationen på frågeblankettens framsida så att du vet vad som 
står där och kan svara på eventuella frågor från eleverna. 
 

 Dela ut enkäten tillsammans med svarskuvert till var och en av eleverna på 
lämplig lektion. Om det är en åldersintegrerad klass delas enkäten enbart ut till 
de elever som går i nian! Enkäten tar i regel mellan 20 och 30 minuter att fylla i, 
men vissa elever kan behöva en hel lektion på sig. 
 

 Tala om för eleverna att de är helt anonyma och att det är frivilligt att delta. 
Undersökningen bör helst genomföras någon gång under vecka 46–51. Om detta 
inte är möjligt går det även att genomföra enkäten efter jullovet, dock senast 
26 januari 2018. Tala också om att eleverna, när de är klara, ska lägga enkäten i 
svarskuvertet och klistra igen det. 
 

 Se gärna till att även de elever som är frånvarande när klassen besvarar 
enkäten får chans att besvara den, innan ni skickar in alla ifyllda enkäter. 
 

 Se till att det är tyst och lugnt i klassen så ingen elev störs eller påverkas av 
övriga elever, eftersom enkäten ska besvaras individuellt. Se till så att eleverna 
inte sitter alltför nära varandra i klassrummet. Låt inte de elever som tar längre 
tid på sig att besvara frågorna bli stressade. Det är bra om elever som är klara 
kan sysselsättas med någon annan uppgift tills alla har fyllt i enkäten. 
 

 Ha om möjligt med extrapennor och suddgummin till lektionen så att elever 
som saknar detta kan låna. Det är önskvärt att varje elev har tillgång till en 
blyertspenna och suddgummi om han eller hon råkar kryssa fel och vill ändra sitt 
svar.  
 

 Om elever frågar om något i enkäten, be dem att svara som de uppfattar 
frågan. Undvik att gå omkring i klassrummet och hjälpa elever eftersom det kan 
påverka deras känsla av anonymitet. Ha dock gärna ett eget exemplar av enkäten 
att titta i om det kommer någon fråga om t.ex. betydelsen av ett visst ord. 
 

 Fyll i antalet inskrivna elever i klassen samt antalet svarande elever i den 
bifogade blanketten ”Uppgifter om klassen/undervisningsgruppen” och lägg 
den i paketet tillsammans med de ifyllda enkäterna. Du ska inte fylla i namnet på 
skolan eller beteckningen på klassen. Elever och skolor deltar helt anonymt. 
 

 Samla in elevernas kuvert och skicka dem till SCB i samma paket som de kom 
i (det finns en förbetald adresslapp att klistra på paketet). 

 
 Meddela SCB per mejl att skolan har svarat till 

skolundersokningenombrott@scb.se. Skriv skolans namn och att ni har skickat in 
era svar, på så vis undviker ni onödiga påminnelser. 
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Elever med läs- och skrivsvårigheter 
Om någon elev i klassen har behov av att få enkäten uppläst digitalt, så finns 
enkäten för nedladdning på www.bra.se/sub2017. Eleven måste dock 
fortfarande fylla i sina svar i den tryckta pappersenkäten. 
 
Enkäter på andra språk 
Om någon elev i klassen har behov av att få enkäten på ett annat språk än 
svenska så finns enkäten översatt till engelska och arabiska på 
www.bra.se/sub2017. Skriv ut enkäter åt de elever som behöver det och skicka in 
de besvarade enkäterna tillsammans med övriga besvarade enkäter. 
 
Så används de lämnade uppgifterna 
Uppgifterna kommer att användas för att ta fram statistik om delaktighet i brott 
och utsatthet för brott bland ungdomar. Förutom vid Brå kan uppgifterna som 
hör till undersökningen komma att användas av andra forskare efter 
etikprövning. 
 
Efter avslutad bearbetning överlämnar SCB en datafil till Brå för fortsatt 
bearbetning och analys. För att inte belasta er med frågor om uppgifter som 
redan finns hos SCB kommer de svar som lämnas att kompletteras med uppgifter 
om skolans huvudman (kommunal skola eller friskola) och uppgift om i vilket 
län skolan finns. 
 
De lämnade uppgifterna skyddas 
Urvalet och enkäten har utformats så att svaren inte ska utgöra personuppgifter. 
Enkätsvaren kommer alltså inte att kunna kopplas till en enskild elev eller skola 
och det kommer heller inte att framgå vad någon enskild elev har svarat när 
undersökningens resultat redovisas. 
 
Vill du läsa mer om personuppgifter se t.ex. www.datainspektionen.se 
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Bilaga 3. Missivbrev och frågeformulär



Brå rapport 2018:16

37



Brå rapport 2018:16

38



Brå rapport 2018:16

39



Brå rapport 2018:16

40



Brå rapport 2018:16

41



Brå rapport 2018:16

42



Brå rapport 2018:16

43



Brå rapport 2018:16

44



Brå rapport 2018:16

45



Brå rapport 2018:16

46



Brå rapport 2018:16

47



Brå rapport 2018:16

48



Brå rapport 2018:16

49



Brå rapport 2018:16

50



Brå rapport 2018:16

51



Brå rapport 2018:16

52



Brå rapport 2018:16

53



Brå rapport 2018:16

54



Brå rapport 2018:16

55

Bilaga 4. Variabellista

I tabell 1 nedan redogörs för de frågor som ingår i årets undersökning. 
Inga förändringar har gjorts i enkäten jämfört med 2015. För en jämfö-
relse mellan undersökningarna under perioden 1995–2011 hänvisas till 
respektive undersöknings tekniska rapport.13

Vissa frågor i enkäten ligger i så kallade frågebatterier, och är då ofta 
formulerade som påståenden som eleven ska ta ställning till. I dessa fall 
anges påståendena i nedanstående redovisning. Till många av frågorna 
eller frågebatterierna i enkäten ges en kort introduktion, som inte återges 
här. För överskådlighetens skull anges ibland vad frågorna avser i stället 
för en ordagrann återgivning av frågan. Svarsalternativen redovisas inte. 
Det kompletta frågeformuläret återfinns i bilaga 3.

Tabell 1. Variabellista för Skolundersökningen om brott 2017.

Del A. Frågor om dig och din familj
Hur gammal är du?
Kön
Födelseland (du själv)
Födelseland (mamma)
Födelseland (pappa)
Vilken typ av bostad bor du i?
Är dina föräldrar skilda/separerade?
Vilka personer bor du med?
Har din mamma universitets-/högskoleutbildning?
Har din pappa universitets-/högskoleutbildning?
Har din mamma något arbete?
     Om nej, vad gör din mamma?
Har din pappa något arbete?
     Om nej, vad gör din pappa?
Hur mycket pengar har du ungefär till fritid och nöjen varje månad?
Har du, på grund av din familjs ekonomi, inte kunnat göra eller köpa något som många andra i din ålder 
kan under de senaste 12 månaderna?
Hur känner du dig när du tänker på din familjs ekonomi?
Hur många gånger har du varit utomlands på semester under de senaste tre åren?

Del B. Frågor om utsatthet för brott under de senaste 12 månaderna
Har du under de senaste 12 månaderna råkat ut för att …
… någon stulit din cykel?
     Gjordes polisanmälan den senaste gången det hände?
… någon stulit din plånbok?
     Gjordes polisanmälan den senaste gången det hände?
… någon stulit din mobiltelefon?
     Gjordes polisanmälan den senaste gången det hände?
… någon stulit annan värdefull sak från dig?
     Gjordes polisanmälan den senaste gången det hände?
Under de senaste 12 månaderna, har någon med avsikt slagit dig, sparkat dig eller utsatt dig för annat 
våld  så att du skadades så mycket att du blev tvungen att besöka sjuksköterska, sjuksyster, läkare eller 
tandläkare?
     Var hände det den senaste gången?
     Blev händelsen polisanmäld?
Under de senaste 12 månaderna, har någon med avsikt slagit dig, sparkat dig eller utsatt dig för annat 
våld  så att du fick ont, men inte behövde söka sjukvård?
     Var hände det den senaste gången?

13 Se Brå 2008, Brå 2010 samt Brå 2013b.
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     Blev händelsen polisanmäld?
Har du under de senaste 12 månaderna blivit hotad så att du känt dig allvarligt rädd?
     Var hände det den senaste gången?
     Blev händelsen polisanmäld?
Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller vapen, eller använt våld eller vapen 
mot dig, för att få pengar eller andra värdesaker (t.ex. din mobiltelefon)?
     Var hände det den senaste gången?
     Blev händelsen polisanmäld?
Har någon tafsat eller tagit på dig på ett sexuellt sätt fast du inte ville det under de senaste 12 måna-
derna?
     Var hände det den senaste gången?
     Blev händelsen polisanmäld?
Har du blivit tvingad till att göra något som du upplevde som sexuellt under de senaste 12 månaderna?
     Var hände det den senaste gången?
     Blev händelsen polisanmäld?
Har du under de senaste 12 månaderna råkat ut för att …
… någon skrivit kränkande saker om dig på internet (t.ex. på Facebook, Instagram, en blogg eller lik-
nande)?
… någon lagt upp bilder eller filmklipp på dig på internet som du inte ville ska spridas (t.ex. på Facebook, 
Instagram, en blogg eller liknande)?
Har någon enligt din uppfattning utsatt dig för brott någon gång under de senaste 12 månaderna på 
grund av …
… din svenska eller utländska bakgrund?
… din religion?
… din sexuella läggning?
… din könsidentitet?

Del C. Frågor om delaktighet i brott och andra problembeteenden
Hur många gånger har du gjort följande saker under de senaste 12 månaderna?
     Skolkat från skolan en hel dag
     Åkt buss, spårvagn, tunnelbana, pendeltåg eller tåg utan att betala (”plankat”)
     Kört bil eller mc utan körkort eller körkortstillstånd
     Med flit förstört något som inte var ditt (t.ex. busskur, gatlykta, fönster, någons cykel eller liknande)
     Klottrat så kallade ”tags” eller liknande med tusch eller sprayfärg
     Utan tillstånd gjort en större graffitimålning
     Stulit eller snattat något i en affär
     Använt någon annans eller ett förfalskat ID-kort
     Skaffat dig pengar genom att lura någon
     Stulit något från skolan
     Stulit något från ditt hem (t.ex. alkohol, cigaretter eller annat)
     Stulit någons mobiltelefon
     Stulit en cykel
     Stulit en moped eller motorcykel
     Stulit en bil
     Stulit något ur en bil
     Stulit något ur en ficka, väska, ryggsäck eller liknande
     Ryckt en väska eller liknande från någon du inte känner
     Stulit något ur en källare, vindsförråd eller liknande
     Stulit något annat som vi inte frågat om
     Köpt något som du visste var stulet
     Sålt något som du visste var stulet
     Brutit dig in i en bostad eller annan byggnad
     Haft med en kniv som vapen när du gått ut
     Hotat någon med våld eller vapen för att få pengar eller andra värdesaker (t.ex. en mobiltelefon)
     Utan tillåtelse tänt eld på något värdefullt (t.ex. en bil, byggnad eller skog)
     Med avsikt slagit någon som inte tillhör din familj så att du tror eller vet att han/hon behövde sjukvård
     Med avsikt slagit någon som tillhör din familj så att du tror eller vet att han/hon behövde sjukvård
     Slagit någon så att han/hon fick ont, men inte så att det behövdes sjukvård
     Med avsikt skadat någon med ett vapen (t.ex. en kniv)
     Laddat ned musik, filmer, spel eller annan programvara genom illegal fildelning
     Skrivit något eller lagt ut bilder/film på internet för att kränka någon
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Har du någonsin åkt fast för polisen för något brott du begått?
     Hur gammal var du första gången du åkte fast?
     Fick du delta i samtal eller något program inom socialtjänsten?
Del D. Frågor om tobak, alkohol och droger
Röker eller snusar du minst flera gånger i veckan?
Hur många gånger har du gjort följande saker under de senaste 12 månaderna?
     Druckit öl, vin, sprit eller annan alkohol så du känt dig berusad
     Rökt hasch eller marijuana
     Rökt spice eller andra rökmixar
     Provat annan narkotika (t.ex. amfetamin, heroin, ecstasy eller liknande)
     Använt receptbelagda läkemedel utan läkarordination
     Sniffat/boffat (t.ex. lim, thinner, tändargas)
     Sålt hasch eller marijuana
     Sålt annan narkotika

Del E. Frågor om dina kompisars brottslighet
Hur många av dina kompisar har begått något brott, som du vet om?
Har någon av dina kompisar gjort något av följande, som du vet om?
… Snattat något i en affär
… Förstört någonting med flit
… Brutit sig in någonstans
… Slagit ner någon
… Åkt fast för polisen

Del F. Frågor om din relation med dina föräldrar
Hur ofta kommer du och din mamma bra överens?
Hur ofta kan du prata om problem eller andra känsliga saker med din mamma?
Hur ofta kommer du och din pappa bra överens?
Hur ofta kan du prata om problem eller andra känsliga saker med din pappa?
Hur ofta gör du något trevligt tillsammans med en eller båda dina föräldrar (till exempel gå på bio, spela 
sällskapsspel, idrotta, ha en mysig filmkväll eller liknande)?
Hur ofta vet någon av dina föräldrar var du är om du går ut på kvällen?
Hur ofta vet någon av dina föräldrar vilka du träffar om du går ut på kvällen?
Hur tror du din förälder/dina föräldrar skulle reagera om du skolkade från skolan ett par dagar?

Del G. Frågor om skolan
Hur trivs du i din skola?
Har du sett mobbning på din skola?
Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna oroat dig för att utsättas för brott i skolan?
Tycker du att dina lärare är bra?
Hur viktigt tycker du det är att få bra betyg?
Vad hade du för betyg i följande ämnen vårterminen 2017?
… Svenska
… Engelska
… Matematik

Del H. Frågor om fritid och kompisar
Brukar du besöka eller delta i något av följande minst ett par gånger i månaden på din fritid?
     Fritidsgård/ungdomsgård
     Biograf
     Cafeteria/fik
     Bibliotek
     Teatergrupp
     Dansträning
     Gym
     Sporthall/idrottshall
     Idrottsplats
     Kyrka/församlingslokal
     Ridhus/stall
     Diskotek
     Fest
     Korvkiosk/pizzeria eller liknande
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     Musikundervisning/kör
     Replokal
     Rock-/popkonsert
     Föreningslokal
     Scoutträff/friluftsfrämjandet
     Museum/konstutställning
     Skateboardpark/-ramp
     LAN-ställe
     Flipper-/biljard-/spelhall
     Köpcentrum/affärer
     Nej, inget av detta
Har du något extrajobb?
Hur många kvällar i veckan brukar du träffa kompisar t.ex. på ungdomsgården, ute eller hemma hos 
någon?
Brukar du oftast träffa en kompis eller flera kompisar tillsammans?
Hur ofta brukar du umgås med kompisar som är minst två år äldre än du?
Hur väl stämmer följande påståenden överens med hur det är för dig?
     Jag litar på att mina kompisar ställer upp för mig om jag behöver hjälp med något
     Mina kompisar betyder mycket för mig
     Jag respekterar mina kompisars åsikter
Har du blivit mobbad?
Har du mobbat andra?
Tror du att dina kompisar skulle tycka att det var okej om du …
… drack dig full?
… skolkade ett par dagar?
… stal något i en affär?
… provade hasch?
… stal en bil?
… slog ner en person som sa något förolämpande?
… gjorde en större graffitimålning utan tillstånd?
Skulle du tycka det var okej om dina kompisar …
… drack sig fulla?
… skolkade ett par dagar?
… stal något i en affär?
… provade hasch?
… stal en bil?
… slog ner en person som sa något förolämpande?
… gjorde en större graffitimålning utan tillstånd?

Del I. Frågor om hur du mår och hur du är som person
Hur väl stämmer följande påståenden in på dig?
     Jag har känt mig orolig och nervös senaste tiden
     Trots att jag är mitt bland människor får jag ibland en känsla av ensamhet
     Ibland har jag svårt att sova
     Jag känner mig ofta orättvist behandlad
     Jag känner mig ofta arg
Har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande för att du var rädd eller orolig för att bli 
hotad, trakasserad, utsatt för våld eller något annat brott?
     Hållit dig borta från skolan en hel dag?
     Stannat hemma en kväll fast du egentligen velat gå ut?
     Medvetet undvikit vissa personer?
     Medvetet undvikit vissa platser?
Hur väl stämmer följande påståenden överens med 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 tycker ofta att det är svårt att sitta still en längre stund, t.ex. på en lektion
     Jag försöker undvika svåra uppgifter
     Jag blir ofta uttråkad när andra berättar om sina problem
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Del J. Frågor om hur du tycker/känner inför vissa saker
Hur väl stämmer följande påståenden överens med hur du tror att du skulle göra?
     Om jag hittar en plånbok med 500 kr i så kommer jag att stjäla pengarna
     Om någon har glömt att låsa en cykel jag vill ha så kommer jag att stjäla den
     Om jag hittade en mobiltelefon skulle jag kunna behålla den utan att få dåligt samvete
     Om det är en sak som jag absolut vill ha i en affär, så kommer jag att försöka stjäla den
     Om en två år yngre elev kallar mig för något dumt, så kommer jag att slå till den eleven
Hur väl stämmer följande påståenden enligt dig?
     Det är viktigt att tala om för polisen om någon vandaliserar skolan
     På det hela taget gör polisen ett bra jobb
     Jag litar på att jag skulle få en rättvis behandling av polisen om jag blev misstänkt för ett brott som jag 
inte har begått
     Risken att åka fast om man snattar är ganska stor
     Risken att åka fast om man stjäl en cykel är ganska stor
Hur fel tycker du det är för någon i din egen ålder att göra följande saker?
     Åka moped utan att använda hjälm
     Snatta ett paket tuggummi, en chokladkaka eller liknande i en affär
     Stjäla kläder i en affär
     Bryta sig in i en sommarstuga för att se om det finns något att stjäla
     Använda våld för att få respekt
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Bilaga 5. Internt bortfall

Frågeundersökningar drabbas alltid av internt (eller partiellt) bort fall, vil-
ket innebär att en person som medverkar i undersökningen inte besvarar 
alla frågor som ställs, eller besvarar frågor på ett felaktigt sätt. I enkät-
undersökningar karaktäriseras det interna bortfallet främst av att vissa 
frågor saknar svar. Eftersom en del av frågorna i undersökningen kan 
uppfattas som känsliga – kanske särskilt för elever som utsatts för vissa 
brott – kan internt bortfall uppkomma med anledning av att eleverna inte 
vill besvara vissa frågor.

Samtliga frågor i enkäten har givna svarsalternativ med så kallade  
kryssvar, så att elever med exempelvis skrivsvårigheter slipper uttrycka 
sig skriftligt. De öppna frågorna har tagits bort för att hålla det interna 
bortfallet på en låg nivå och stärka elevernas anonymitet. 

De frågor som rör egen delaktighet i brott och utsatthet för brott har ett 
förhållandevis lågt internt bortfall,14 men det finns däremot ett visst in-
ternt bortfall på uppföljningsfrågorna till utsatthet för brott (dessa frågor 
rör var brottet skedde samt om det polisanmäldes). Det interna bortfallet i 
enkäten översteg 5 procent på 17 av de 173 frågorna när data levererades 
från SCB. Samtliga dessa frågor är uppföljningsfrågor. De uppföljnings-
frågor som har störst internt bortfall rör huruvida eleverna polisanmält 
brott de utsatts för, samt platsen för dessa brott (misshandel, hot, rån och 
sexualbrott).

14 Forskning har visat att ett visst internt bortfall inte tenderar att ha någon nämnvärd effekt på resultaten 
(Pauwels och Svensson 2008).
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Tabell 1. Internt bortfall för frågorna i frågeformuläret. Andelar i procent.

Fråga Procent Fråga Procent Fråga Procent
A1 0,7 C23i 0,7 H43 2,2
A2 0,5 C23j 0,8 H44 2,5
A3a 0,7 C23k 0,5 H45 2,2
A3b 1,0 C23l 0,8 H46 1,6
A3c 1,4 C23m 0,6 H47 1,7
A4 0,7 C23n 0,7 H48a 2,2
A5 1,3 C23o 0,7 H48b 2,5
A6 2,0 C23p 0,8 H48c 2,9
A7a 1,4 C23q 0,6 H49 1,9
A7b 2,1 C23r 0,6 H50 1,7
A8 4,1 C23s 1,1 H51a 1,7
A8a 14,0 C23t 0,7 H51b 1,8
A9 3,0 C23u 0,7 H51c 2,1
A9a 18,7 C23v 0,7 H51d 1,9
A10 2,9 C23w 0,9 H51e 1,9
A11 1,2 C23x 0,6 H51f 2,2
A12 0,7 C23y 1,0 H51g 2,1
A13 0,6 C23z 0,8 H52a 1,8
B14a 0,4 C23å 0,7 H52b 2,0

B14a1 2,6 C23ä 1,0 H52c 2,1
B14b 0,4 C23ö 1,0 H52d 1,9

B14b1 8,8 C23aa 1,2 H52e 2,1
B14c 0,5 C23ab 1,2 H52f 2,1

B14c1 7,9 C23ac 1,5 H52g 2,1
B14d 0,7 C24 1,8 I53a 2,0

B14d1 7,2 C24a 1,9 I53b 2,5
B15 0,7 C24b 2,7 I53c 3,0
B15a 7,6 D25 1,3 I53d 2,6
B15b 12,4 D26a 0,9 I53e 2,4
B16 1,0 D26b 1,0 I54a 2,6
B16a 10,6 D26c 1,5 I54b 2,8
B16b 21,4 D26d 0,7 I54c 3,0
B17 0,7 D26e 0,8 I54d 3,0
B17a 7,4 D26f 1,0 I55a 2,9
B17b 12,4 D26g 1,0 I55b 3,4
B18 0,4 D26h 1,0 I55c 3,7
B18a 13,8 E27 1,5 I55d 3,2
B18b 20,2 E28a 1,8 I55e 3,6
B19 0,7 E28b 3,0 I55f 3,1
B19a 5,6 E28c 3,3 I55g 3,2
B19b 12,1 E28d 3,1 I55h 3,5
B20 0,5 E28e 2,9 I55i 3,2
B20a 6,2 F29 1,2 J56a 3,1
B20b 17,1 F30 1,4 J56b 3,3
B21a 0,9 F31 1,5 J56c 3,5
B21b 2,4 F32 1,7 J56d 3,4
B22a 1,5 F33 1,4 J56e 3,3
B22b 2,7 F34 0,9 J57a 3,5
B22c 2,8 F35 0,9 J57b 4,2
B22d 3,0 F36 1,2 J57c 4,0
C23a 0,5 G37 0,9 J57d 4,1
C23b 0,7 G38 1,0 J57e 4,0
C23c 0,9 G39 1,3 J58a 3,3
C23d 0,6 G40 1,3 J58b 3,4
C23e 0,8 G41 1,4 J58c 3,8
C23f 0,8 G42a 1,9 J58d 3,6
C23g 0,6 G42b 2,3 J58e 3,4
C23h 0,7 G42c 2,2
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