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Abstract 

Sandin, Y. (2005). Hur ser ungas attityder till eget och kamraters snatteri ut? En undersök-
ning bland elever i dagens niondeklasser i en av Stockholms läns kommuner. 
 
Snatteri är det brott som förekommer mest bland ungdomar i tonåren och kan i tidig ålder bli 
en inkörsport till grövre brottslighet. Detta finns dokumenterat i officiell brottsstatistik. I vux-
envärlden stöter man ofta på obekräftade uppfattningar, att ungdomar idag tenderar till att 
tillägna sig en accepterande attityd till eget och kamraters snatteri.  
 
Är det en verklig sanning att ungdomar i dag tolererar och bagatelliserar snatteri? Syftet med 
denna uppsats, som omfattar ungdomar i klass nio, är att ta reda på hur det kan se ut med tan-
ke på dessa frågor. Inte minst för att öka kunskaperna inför planering av brottsförebyggande 
arbete. Jämförande undersökningar i fler kommuner med varierande socioekonomiska bak-
grunder skulle vara av intresse för en grundligare kartläggning. Någonstans måste man dock 
börja. En kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter genomfördes därför bland 110 elever 
i årskurs nio i en kommun i Stockholms län.  
 
Resultat från den här undersökningen bekräftar inte att en tillåtande attityd till snatteri är rå-
dande bland de tillfrågade ungdomarna, snarare motsatsen. Två tredjedelar av respondenterna 
svarar att snatteri i affär inte är okej och nästan alla fördömer snatteri ur en kompis ficka. En 
del respondenter har själva snattat. Av pojkarna är det närmare hälften och av flickorna en 
fjärdedel som avslöjar det. Av dessa uppger närmare hälften att de endast snattat några få 
gånger.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Brott, Ungdomar, Snatteri, Attityder till olagliga handlingar. 
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1. Inledning 

Funderingar över hur ungas attityder till brott ser ut, kom upp på ett seminarium om ung-
domsbrottslighet vid Nacka polismästardistrikt som hölls av Brottsförebyggande rådet, Brå, 
tillsammans med Nacka, Värmdö och Tyresö polismästardistrikt. Kriminologen Jerzy Sar-
necki höll bland andra en föreläsning om brottsprevention bland ungdomar. I workshops där-
efter diskuterades varför unga inte anser vissa brott som brott och hur de såg skillnader mellan 
olika handlingar. Det framkom uppfattningar om att många unga till exempel anser att det inte 
är ett brott att snatta i butik, och att det därmed är tämligen tillåtet. En utbredd uppfattning om 
att ungdomar alltmer skulle ha en tillåtande attityd till olika brott framkom. Hur ungdomars 
attityder till brott ser ut i dagens läge och om det finns fog för uppfattningar om att en högre 
tolerans bland ungdomar mot brott börjar sprida sig, finns inte systematiskt undersökt så vitt 
jag kan finna. Kunskap är en förutsättning för bland annat planering för brottsförebyggande 
arbete. Tillgänglig statistik för ungdomsbrott behöver kompletteras med självdeklarationsun-
dersökningar som även tar upp ungas attityder till brott.  

Ungdomar i tonåren befinner sig i en tid av förändring och frigörelse från föräldrar. Att forma 
sig ett eget liv innebär att nya gränser måste testas. Det är en tid då det är lätt att ta till sig atti-
tyder som råder bland kompisar i de olika grupper de kommer i kontakt med. Att anamma en 
grupps värderingar är ett sätt att känna tillhörighet med gruppen. En kartläggning i större ska-
la om hur ungdomar ser på brott i allmänhet och på ungdomars brott i synnerhet vore värde-
full. Det skulle kunna bli ett viktigt komplement för socialtjänst, polis, brottsofferjourer och 
åklagarmyndigheter m fl i samverkan, för att planera det angelägna brottsförebyggande arbe-
tet bland ungdomar.  

Snatteri är det brott som förekommer mest bland ungdomar, såväl pojkar som flickor i åldrar-
na 15-17 år enligt tidigare kriminologisk forskning enligt Brå (Brå, 2005:4). Brå har genom 
åren gjort självdeklarationsundersökningar avseende ungdomar och brott och av dessa fram-
går att det vanligast förekommande brottet är stöld och snatteri i butik. Upprepat snattande 
som inte bryts är ofta en inkörsport till grövre brott. Jonas Ring skriver också i sin avhandling 
hur viktiga ungdomarnas sociala band är och pekar på olika riskfaktorer som är av betydelse 
för återfall i brott (Ring, 1999).  

I denna uppsats, som är en begränsad undersökning, är fokus enbart inställt på hur ungdomar 
ser på sitt eget och sina kamraters snatteri. Attityder till andra typer av brott som våld, skade-
görelse och annat avvikande brottsligt beteende tas inte upp. Den är också begränsad till ung-
domar i klass nio i en kommun i Stockholms län.  

Om det är så att ungdomars attityder mot snatteri förändrats till en mer tolerant inställning, 
bör det tidigt uppmärksammas för att förhindra en utbredning av snatteriet. Inte minst för att 
snatteri som inte bryts tidigt, ofta är inkörsport till grövre brottslighet (Sarnecki, 1981, 1987). 
Mer kunskap om hur det ser ut mer allmänt bland ungdomar behövs för att man ska kunna 
kartlägga hur information till ungdomar ska utformas och kanaliseras. Vad än resultatet blir 
av denna undersökning och av liknande i andra kommuner - tolerans eller icketolerans mot 
snatteri - är vidare undersökningar värdefulla. Varifrån kommer de utbredda obekräftade upp-
fattningarna om ungdomars ökande tillåtelse till snatteri, om det visar sig att detta inte stäm-
mer? Och vad gör vi åt det? Gäller de attityder till snatteri som kommer från enbart ungdomar 
eller är det attityder som finns i hela samhället? De ungas attityder är ju speciellt intressanta i 
detta sammanhang. De är ju de unga som kommer att forma hur framtidens attityder kommer 
att te sig. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2:1 Syfte 

Som framgått i inledningen är syftet med denna undersökning är att ta reda på hur ungdomar i 
årskurs nio ser på brottet snatteri - eget och kamraters – och i hur stor utsträckning de själva 
har snattat. Den vill även söka belysa vad dessa ungdomars uppfattning om vad som är brott 
och hur de ser på de åtgärder som sätts in för att bromsa ett kriminellt beteende. Den vill ock-
så belysa om det skulle finnas någon grund för de obekräftade rådande uppfattningarna bland 
vuxna att dagens ungdomar i stor utsträckning tolererar snatteri. I så fall också få fram vilka 
typer av eget och kamraters snatteri som de anser är mer eller mindre acceptabelt att utföra.  

 

2:2 Frågeställning 

Denna studie ska svara på hur ungas attityder till snatteri ser ut bland elever i klass nio i en av 
Stockholms läns kommuner.  

• Finns det bland ungdomar en tillåtande attityd till eget och andras snatteri? 

• I vilken utsträckning har de och deras kompisar snattat?  

• Finns det skillnad mellan flickors och pojkars uppfattningar? 

• Hur ser ungdomarna på olika åtgärder som görs för att bromsa en begynnande krimi-
nalitet? 
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3. Tidigare forskning 

Att få fram tidigare forskning om ungdomars attityder till brott i allmänhet och snatteri i syn-
nerhet har varit tämligen svårt. En identisk undersökning med den nu genomförda tycks inte 
finnas. 
 
Ungdomsbrottsligheten har under hela 1900-talet varit ett aktuellt och engagerande problem 
bland politiker och forskare. Det har under längre tid diskuterats hur ungdomsbrottsligheten 
utvecklats och om den har ökat eller minskat statistiskt sett. Andelen lagförda ungdomar som 
begått stöldbrott, ökade efter andra världskriget ända fram till början av 1970-talet. Mellan 
1975-1990 har den lagförda stöldbrottsligheten som ungdomar begått legat på en stabil nivå. 
(Estrada & Flyghed, 2001). 
 
Under 1960-70-talet var det stöldbrottsligheten som det talades mest om, för att man sedan 
under 1980-talet övergick till att tala om våldsbrottslighet. Ända fram till 1990-talet har 
forskningen visat på en ökning av ungdomsbrottsligheten i riket och då i första hand vålds-
brottsligheten. I slutet av 1990-talet minskade ungdomsbrottsligheten. (Estrada, 1999; Estrada 
& Flyghed, 2001). 
 
Enligt statistisk forskning har ungdomsbrottsligheten när det gäller anmälda stöldbrott alltså 
inte ökat. Det anses dock finnas ett stort mörkertal över brott som aldrig syns i statistiken – 
mycket blir aldrig anmält som brott eller ens upptäckt. (Estrada & Flyghed, 2001). 
 
Kriminologiska Institutionen i Stockholm har gjort en del undersökningar bland ungdomar i 
Stockholms län i så kallade självdeklarationsundersökningar åren 1995 och 1997 i årskurs 
nio. Brå (Brottsförebyggande rådet) tog sedan över och gjorde under åren 1999, 2001 och 
2003 självdeklarationsundersökningar i samma årskurser. De har då tittat på förekomsten av 
stöld, våld, och annat problembeteende bland ungdomar i dessa klasser. Mörkertalet i statisti-
ken när det gäller stöld, våld och andra problemområden bland ungdomar är stort. Dessa 
självdeklarationsundersökningar som har gjorts ger en större kunskap om den faktiska brotts-
ligheten bland ungdomar i årskurs nio. (Brå, 2005:4). 
 
I de tidigare undersökningarna uppger 46 procent av de tillfrågade att de begått brott under 
året. De vanligaste brotten som ungdomar mellan 15 och 17 år begår, är snatteri och skadegö-
relse. Det är genomgående fler pojkar som begår brott, 56 procent bland pojkar och 36 pro-
cent bland flickor. (Dolmen & Lindström, 1991:3). Totalt 20 procent anger att de blivit be-
stulna någon gång under 1989. Av de tillfrågade var 22 procent pojkar och 16 procent flickor 
i denna undersökning. En tredjedel av dessa elever som uppger att de blivit bestulna, uppger 
att det skedde i skolan och att de blivit bestulna på kläder, smycken och pengar. I en senare 
Brå rapport (2000:17) uppger ca 60 procent att de deltagit vid stöld under åren 1995,1997 och 
1999. Enligt Brå 2005:4 har stöld från skolan, stöld i affär och stöld från eget hem minskat 
något från 1995 till 2003. 
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Sarnecki skriver att skillnaden mellan pojkars och flickors brottsbenägenhet kan förklaras 
utifrån fysiska och sociala skillnader. Den sociologiska skillnaden mellan pojkar och flickor 
kan förklaras med att förväntningarna på flickor respektive pojkar skiljer sig åt. Flickor re-
spektive pojkars relationer inom flick- respektive pojkgrupp skiljer sig också åt. (Sarnecki, 
1981, 1987). 
 
Sarnecki talar även om olika riskfaktorer som kan påverka den unges utveckling för att begå 
flera och allvarligare brott. Riskfaktorerna och styrkefaktorer delades i en skala -8 till +8. 
Riskfaktorerna var -8 till -1 och innebar dåliga relationer till föräldrarna, ingen kontakt med 
skolan osv. Styrkefaktorerna var +1 till + 8 och innebar bra relationer till föräldrarna, bra kon-
takt med skolan osv. (Sarnecki, 1987). 
 
När det gäller dessa faktorer anser Sarnecki att det bör finns tillräckligt många styrkefaktorer i 
den unges liv för att den unge inte ska återfalla i ett brottsligt beteende. Sarnecki drog slutsat-
sen att ju fler negativa faktorer desto större skillnader i risker för att utveckla asocialitet i vux-
en ålder. (Sarnecki, 1987). Dessa riskfaktorer och styrkefaktorer är också intressanta i ett teo-
retiskt perspektiv. Hirschis teori om sociala band kan här tillämpas på ett tydligt sätt. Hirschis 
teori baserar sig på att risken för brott ökar när individens sociala band till samhället minskar. 
Ett grundantagande i Hirschis teori är att starka positiva sociala band som finns mellan indivi-
den och samhället inte orsakar asocialt beteende. (Estrada & Flyghed 2001; Lindgren, 1998; 
Sarnecki, 1987). Vikten av sociala band tas även upp i en avhandling som Jonas Ring kom ut 
med 1999. Även han kommer fram till att det sociala band som vi har, är viktiga för att inte 
förstärka ett brottsligt beteende. 
 
Det är statistiskt bekräftat att kvinnor inte förekommer i brottsstatistiken lika mycket som 
män. Forskning om kvinnor och brott är inte omfattande varken inom Sverige eller internatio-
nellt. Ämnet ”Kvinnor och Brott” har en undanskymd roll i sociologin. Detta beror bland an-
nat på att kvinnor inte förekommer i statistiken i så stor utsträckning. Omkring tio procent av 
dem som döms för brott är kvinnor. Feminister anser att traditionellt manliga sociologiska 
teorier misslyckats med att ta sig an frågeställningen varför det är så få kvinnor som begår 
brott och varför de som begår brott gör det. Forskning efterlyses! (Abbott & Wallace, 1997). 
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4. Begreppsdefinitioner 

4:1 Ungdomsbrottslighet 

Brottslighet är en term för straffbelagda handlingar. Den brottsliga handlingen är ett beteende 
som samhället betraktar som avvikande. Alltså ett begrepp konstruerat i förhållande till sam-
hällets rådande normer som ju förändras över tid beroende på hur samhället förändras. Ung-
domsperioden är en livsfas mellan barndom och vuxenhet som kallas adolescensen och den 
börjar vid cirka 11 års ålder och avslutas vid 20 års ålder. (Estrada & Flyghed, 2001). 

Begreppet ungdomsbrottslighet är den brottslighet som ungdomar begår och innefattar främst 
stölder och våldsbrott som begås av individer som är mellan 15-20 år. Ungdomar under 15 år 
är inte straffmyndiga. Dessa ingår inte i statistik för ungdomsbrottslighet. (Estrada, 1999). 

4:2 Snatteri 

I brottsbalkens åttonde kapitel § 1 stadgas: ”Den som olovligen tager vad annan tillhör med 
uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst 
två år.” I samma kapitel paragraf två står det vidare ”Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till 
det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anses som ringa, skall för snat-
teri dömas till böter eller fängelse i högst sex månader”. Snatteri är alltså en olaglig handling 
som kan bestraffas med böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet anses som ringa 
kan individer dömas för snatteri. (Sveriges lagar. BrB. 8 kap, 1 och 2 §§).  

Gränsen mellan snatteri och stöld är diffus och beroende på det stulnas värde. Ett belopp som 
förekommer i olika rättsfall är 800 svenska kronor. I rättsfallet NJA 1990 s 743 bestämde HD 
att värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp lämpligen torde dras vid ett vär-
de just omkring 800 kronor. Det innebär att om värdet av det stulna är över 800 kronor kan 
individen dömas till det grövre brottet stöld.  
 
Är den som begår brottet snatteri under 15 år kan straffet inte utdömas med fängelse, då den-
ne inte är straffmyndig. Vid detta tillfälle kopplas socialtjänsten in för vidare åtgärder.  

4:3 Attityd 

Begreppet attityd är ganska abstrakt, men betyder förhållningssätt eller inställning som indi-
viden har försett sig med genom tidigare erfarenheter och lärdom från skola, familj, kamrater. 
Individen har byggt upp sina förhållningssätt och inställningar under sin levnadstid och det 
kommer till uttryck i att individen är för eller emot någonting. (Nationalencyklopedin ”atti-
tyd”, 2005). 

Inom socialpsykologin är attitydbegreppet en viktig term. Där beskrivs två attitydmodeller, 
den endimensionella och tredelade modellen. I den tredelade modellen finns tre sätt att reage-
ra på ett objekt: kognitiva och affektiva reaktioner samt beteende. Med kognitiva reaktioner 
avses åsikter och vilka uppfattningar vi har om objektet. Affektiva reaktioner står för om vi är 
för eller emot ett objekt och hur starkt vi tar ställning till det. Beteendereaktionen handlar om 
tendenser och vad vi avser med vårt beteende och vår beredskap till handling när det gäller 
objektet. Dessa komponenter antas relatera till varandra men också vara skilda från varandra. 
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Tankar om ett beteende behöver inte stämma överens med ens känslor. I den endimensionella 
modellen anser man att endast den affektiva komponenten är tillförlitlig som mätare på en 
individs inställning till ett attitydobjekt. (Augustsson, 2005). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5:1 Socialpsykologi 

Socialpsykologin är en relativt ung vetenskap som har rötter hos de gamla filosoferna. Många 
av de teman som socialpsykologin tar upp, till exempel människans natur, hennes plats i värl-
den, förhållandet mellan individ och samhälle har berörts sedan tvåtusen år redan av de gamla 
filosoferna. Först kring 1990-talet började forskare att studera dessa frågor på ett mer syste-
matiskt och vetenskapligt sätt.(Nilsson, 1996). 

Socialpsykologins syfte är att förklara människans beteende och hur denna reagerar och inte 
reagerar i samspel med andra individer. Inom socialpsykologin studerar vi människan på olika 
nivåer så kallade mikro eller makro nivåer mellan den enskilde individen och de samhälleliga 
strukturer som han/hon är en del av. (Augustsson, 2005). 

Det finns två huvudinriktningar inom socialpsykologin, det psykologiska perspektivet och det 
sociologiska perspektivet. Psykologiska perspektivet inriktar sig i första hand till en enskild 
individ och hur den är formad, individens beteende är starkt förankrat till tidigare erfarenheter 
och uppväxt. Här försöker man att förklara individens beteende utifrån dennes egna inre egen-
skaper. Psykologiska perspektivet lägger stor vikt vid att ta till vara personens egenskaper 
som oftast kan utvecklas över tid, som till exempel självbild och attityder. Detta innebär att 
individen blir central i sökandet efter förklaringar på vad som kan hända i samhället. Kan vi ta 
reda på det som rör sig inom människor kan vi också ta reda på det som förekommer utanför 
dem. (Augustsson, 2005). 

Det sociologiska perspektivet är mer inriktat på att studera sociala strukturer och hur männi-
skor påverkas i sina roller eller positioner inom olika sociala strukturer. 

Inom det sociologiska perspektivet finns sex forskningsområden som det talas mest om inom 
sociologisk inriktad socialpsykologi: attityder, sociala kognitioner, sociala representationer, 
social identitetsteori, utbytesteori och förväntansteori (Expactation States Theory). (Augusts-
son, 2005). Sociologiska perspektivet inriktar sig först på makronivå för att sedan kunna se 
vad som händer på mikronivå. När det gäller det psykologiska perspektivet blir det tvärtom, 
vilket innebär att här inriktar forskarna sig först på mikronivån för att sedan se vad som kan 
hända på makronivån. 

Socialpsykologin studerar således människans sociala beteende, socialt tänkande, sociala rela-
tioner, social påverkan både på det individuella (mikro) och samhälleliga (makro) planet. 
(Nilsson, 1996). 

 

5:2 Travis Hirschis Sociala band teori 

Travis Hirschi anses som upphovsman till den så kallade kontrollteorin. Denna teori baserar 
sig på att risken för brott ökar när individens sociala band till samhället försämras. Ett grund-
antagande i Hirschis teori är att starka positiva sociala band som finns mellan individen och 
familj, skola och samhälle kan förhindra asocialt beteende. (Estrada, & Flyghed, 2001; Lind-
gren, 1998; Sarnecki, 1981, 1987). 
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Hirschi använder sig av fyra begrepp som gemensamt eller enskilt fungerar brottsreducerande. 
Jonas Ring och Jercy Sarnecki beskriver att om en individ saknar alla eller delar av dessa fyra 
element ökar risken för denna individ att hamna i kriminalitet. (Estrada, & Flyghed, 2001; 
Lindgren, 1998; Sarnecki, 1987). 

De fyra begreppen som beskrivs är: 

Anknytning (attachment) vilket innebär nära och varma relationer till andra. 

Åtagande (commitment) innebär frivilliga åtaganden och strävanden att nå mål ifråga om 
samhällelig framgång och status. 

Delaktighet (involvement) innebär att man är upptagen med och engagerad av legitima aktivi-
teter, vilket betyder att det tidsmässiga utrymmet för avvikelser från rådande normer och brott 
blir litet.  

Övertygelse (belief) en inre övertygelse om att de är moraliskt viktigt att följa samhällets reg-
ler.  

I denna undersökning är det framför allt begreppet övertygelse som används vid analys. I nå-
gon mån finns också kopplingar till anknytning. 
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6. Metod 

Undersökningen är en kvantitativ enkätstudie som riktar sig till ungdomar i årskurs nio i två 
skolor i en kommun i Stockholms län. 

6:1 Undersökningsmetod, validitet och reliabilitet  

En personligt genomförd enkätundersökning valdes. Genom att undersökaren själv tar sig till 
respondenterna, väntar medan de fyller i och själv samlar in svaren vid samma tillfälle kan 
man minska risken för systematiska fel som till exempel bortfall och felförståelse. (Esaiasson, 
P., & Gilljam, K. 2003). 

Eftersom jag inte kunde finna någon liknande undersökning var jag tvungen att framställa ett 
nytt frågeformulär. Inspiration hämtades från Brås självdeklarationsundersökningar och delar 
av frågor anpassades för att passa in på den begränsning, nämligen enbart attityder till snatte-
ri, som den här undersökningen inriktar sig på. 

Reliabilitet, beskriver hur väl testet svarar upp mot det som ska mätas och hur väl metoden 
kan återupprepas. (Esaiasson, et al., 2003). Reliabiliteten i min undersökning är svår att be-
döma. Det finns inga tidigare studier som har använt samma mätinstrument eftersom enkät-
formuläret är helt nygjort. Men innan enkäten genomfördes valdes en testgrupp av ungdomar i 
olika åldrar ut för att kontrollera om enkäten fungerade och om den var språkligt förståelig. På 
några få punkter anpassades sedan formuläret efter deras kommentarer och synpunkter. De 
frågor från Brås självdeklarationsunderökningar, som i viss mån använts, har även bedömts av 
Brå ha acceptabel reliabilitet. 

Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta och att mätningen görs på ett till-
förlitligt sätt. När det gäller validiteten i denna undersökning kan nämnas att jag själv var när-
varande vid varje tillfälle då enkäten fylldes i. Jag kunde då direkt svara på de få eventuella 
oklarheter som fanns. Trots testen som gjordes i förväg och ambitionen att undvika svåra ord 
visade sig att ordet förvärvsarbete var främmande för en del av respondenterna. Detta kunde 
då förklaras direkt på plats. En av frågorna visade sig vid inkodning uppenbarligen ha miss-
uppfattats av många. Det är fråga D5 (se enkäten i bilaga 3). Denna fråga löd ”Hur många av 
dina kompisar vet du har snattat mer än en gång?” Denna fråga kunde tolkas på två olika sätt, 
om kompisarna vet att du har snattat eller om du vet att dina kompisar har snattat. Den frågan 
togs bort från resultatet.  

I stort sett visade sig vid inkodningen att ungdomarna hade förstått enkäten och även svaren 
av kontrollfrågor (se Resultat 7:9) visar på att ungdomarna tagit enkäten på ett seriöst sätt. 
Dock kan risken finnas att de har påverkat varandra och att det har förekommit ett socialt 
tryck från kamraterna som inte jag har uppmärksammat. Detta finns det inga belägg för, men 
risken finns där. 

Validiteten för själva attitydfrågorna är knepig att bedöma eftersom attityder är ett abstrakt 
begrepp och kan uppfattas olika av olika personer. Attitydaspekterna förekom huvudsakligen i 
påståendefrågor och i direkt ställda frågor. Min bedömning är att svaren på såväl påståendena 
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och de direkta frågorna väl speglade ungdomarnas attityder, vilket ju även kontrollfrågorna 
antyder. 

En risk med påståendefrågor är att det kan bli för många och att respondenten tröttnar på att 
svara (Trost, 1994). Att det för några få av respondenterna kunde kännas som ett lite för långt 
avsnitt med påståenden märktes genom en del uttryck som ”å vad långt”, ”jag orkar inte”.  

6:2 Generaliserbarhet 

För att kunna generalisera utifrån denna undersökning är det viktigt att populationen är repre-
sentativ. För att den ska vara så representativ som möjligt gjordes ett strategiskt urval i den 
ena skolan och slumpartat i den andra skolan. När det gäller ålder och kön överensstämmer 
urvalet med den valda populationen, eftersom eleverna i kommunens niondeklasser har sam-
ma ålder och fördelningen mellan pojkar och flickor är i stort sett densamma i alla klasser. 
Detta kan leda till att urvalet blir representativt för hela populationen inom kommunen. Resul-
tatet från undersökningen torde vara en fingervisning om hur det ser ut i kommunen. Denna 
kommun liknar förmodligen många andra kommuner i Sverige vilket skulle kunna innebära 
att en mer allmän generalisering för liknande kommuner kan bedömas.  

6:3 Etik 

De Etiska rådens rekommendationer säger att om unga under 15 års ålder ska delta i en under-
sökning som kan vara känslig eller innehålla allvarliga frågor bör alltid målsman eller vård-
nadshavare kontaktas för att få samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Varje rektor fick enkäten i 
god tid före undersökningen för att göra en bedömning om känsligheten och diskutera med 
kolleger och eventuella föräldraföreningar (se bilaga 1). Då inte undersökningen behandlade 
särskilt känsliga frågor genomfördes den sedan efter samtycke. Respondenterna garanterades 
full anonymitet innan undersökningen utfördes. Respondenterna informerades också om att 
det var frivilligt att delta i undersökningen. 

6:4 Population och urval 

En kommun i Stockholms län valdes ut. Då det är mest ungdomar mellan 15 och 17 år som 
begår småbrott såsom stöld och snatteri inriktades undersökningen på ungdomar i årskurs nio 
inom kommunen. Det var totalt sex stycken av de kommunala skolorna som hade årskurser 
ända upp till årskurs nio. Tre av dessa valdes bort direkt då det var alldeles för få elever i 
årskurs nio. Dessa skolor ligger i öområden som har ett reducerat upptagningsområde. Där 
kan det som mest vara fem till tio elever i en nia. Det bedömdes som det i denna undersök-
ning skulle vara ett allt för litet antal elever i var och en av dessa skolor, bland annat med tan-
ke på anonymitetsfaktorn. Kommunen har även två friskolor som valdes bort av samma an-
ledning som de tre skolorna som låg i öområden. Tre av de andra skolorna var större med sto-
ra upptagningsområden. Detta innebar fler elever i varje klass. Populationen blev således 
årskurs nio i kommunala skolor i en kommun Stockholms län.  
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Urvalet för den här undersökningen blev de tre största skolorna. Ett strategiskt urval (kvotur-
val) ur den totala populationen, d v s de skolor som bäst skulle kunna representera den totala 
populationen i årskurs nio inom kommunen valdes ut. (Trost, 1994). Populationen ser likadan 
ut i förhållande till urvalet när det gäller ålder och kön.  

6:5 Bortfall 

Rektorerna för två av de tre utvalda skolorna anmälde sitt intresse att delta. En skola angav 
vid kontakten att skolan var ”enkättrött”. Detta respekterades och någon övertalning att delta 
gjordes inte. I skola ett fanns det totalt fyra niondeklasser och alla klasser deltog. I skola två 
var det en klass utav sex niondeklasser som deltog. Den tid då undersökningen skulle genom-
föras passade bäst för just denna klass. Det totala antalet respondenter blev således 125 elever. 
Fjorton av dessa var frånvarande vid undersökningstillfället av olika anledningar. Av dessa 14 
var det tre elever som kom för sent till lektionen och läraren nekade dem att delta eftersom det 
skulle ta tid i anspråk för nästa lektion. En person, som var närvarande, nekade att svara på 
enkäten.  

Totalt svarade 110 respondenter på enkäten vilket betyder ett externt bortfall på 12 procent. 
Detta kan anses normalt i denna typ av undersökningar. Någon analys av det externa bortfallet 
gjordes inte. Lärarna angav dock skälet till frånvaron i de flesta fall var sjukdom eller ledighe-
ter. Om de tre elever som dök upp för sent till lektionen hade fått möjlighet att besvara enkä-
ten hade bortfallet kunnat sjunka till strax under tio procent. Men det kändes inte angeläget att 
lägga sig i lärarens bedömning av prioritering av skolarbetet. I självdeklarationsundersök-
ningar där man kompletterat materialet med de frånvarande eleverna efteråt, ligger bortfallet 
under tio procent. (Dolmén & Lindström 1991; Ring, 1999). Det interna bortfallet kan bedö-
mas som lågt. Det verkade som om respondenterna förstått frågorna och antalet överhoppade 
frågor var ringa.  

6:6 Enkäten 

Vid utformandet av enkäten togs det hänsyn till vilken åldersgrupp den skulle rikta sig till. 
För ett bra resultat är det av stor vikt att använda ett tydligt språk för att undvika tolkningsfel. 
Med ett tydligt språk menas att förtydliga frågeställningen och undvika svårtolkade ord 
(Trost, 1994). Bland annat undveks ordet attityd av den anledningen, även om det är ett vä-
sentligt ord för just denna undersökning.  

Fasta svarsalternativ angavs för varje fråga. Endast några få frågor lämnade möjlighet att 
komplettera med ett öppet svar.  

Enkäten utformades i fyra olika delar A, B, C och D. A-delen består av allmän information 
om kön, boendeförhållanden, familjesituation och familjens innehav av vissa kapitalvaror. B-
delen innehåller frågor om förekomst av snatteri och om och vad de tror att deras kompisar 
kan ha snattat eller inte snattat i olika sammanhang. Där finns även en fråga om de själva 
snattat. De två sista delarna berör snatteri, bland annat påståendefrågor om snatteri.  
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För att få svar på de ungas attityder till snatteri användes ett antal påståenden (C-delen) som 
respondenterna skulle ta ställning till utifrån sina egna tankar och värderingar. På dessa får 
respondenterna svara håller inte med, håller inte alls med, håller med, håller med i högsta 
grad. Risken med påståendefrågor är att det kan bli för många och att respondenten tröttnar på 
att svara (Trost, 1994). I denna undersökning var det 20 påståenden och jag kunde konstatera, 
eftersom jag var med vid ifyllandet, att det endast undantagsvis sågs som arbetsamt angående 
mängden frågor. Vid kodningen av materialet kunde man också se att påståendena var nog-
grant ifyllda och inte ett enda formulär såg ut att ha fyllts i med ”skämtlynne”, vilket kan fö-
rekomma i denna typ av undersökning enligt tillgängliga metodböcker.  

Enkäten redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

6:7 Analysmetod 

Denna studie genomfördes med en kvantitativ metod och med enkäter som underlag. Vid be-
arbetning av materialet har statistikprogrammet SPSS används. Steg ett var att koda svarsal-
ternativen och sedan mata in alla data som enkätsvaren gav. Utifrån dessa värden kunde det 
framställas tabeller, diagram, och göras signifikanstester för att kunna få en överblick i data-
materialet. I denna presentation har tabeller och diagram skapats i Word och Excel utifrån de 
resultat som SPSS har räknat ut. (Djurfeldt & Larsson & Stjärnhagen, 2003). 

Signifikanser har räknats ut genom CHI-2test i SPSS. De redovisas på följande sätt: Ns = Ing-
en signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001. 
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7. Resultat och analys 

Huvudsyftet med denna undersökning är att få fram resultat som speglar ungdomarnas attity-
der till eget och andras snatteri. Av speciellt intresse är att undersöka om det finns en tolerans 
bland ungdomarna till dessa brott, något som det råder obekräftade uppfattningar om.  

De 110 intervjuade ungdomarna går alla i klass nio i två olika kommunala skolor. De är födda 
1990 och är alltså runt 15 år gamla allesammans. 60 procent i gruppen är pojkar och 40 pro-
cent är flickor. 

7:1 Beskrivning av ungdomarna som grupp – socioekonomisk bakgrund.  

Alla de utfrågade eleverna är födda i Sverige och endast 15 procent av deras mammor och 6 
procent av deras pappor uppges som födda i annat land. Endast ett barn uppger att både 
mamma och pappa är födda i annat land. De flesta ungdomarna har alltså en relativt stark an-
knytning till Sverige. 

70 procent bor hos både mamma och pappa. Cirka 15 procent bor på två olika ställen, alltså 
ibland hos mamma och ibland hos pappa. Strax under tio procent bor med endast en förälder, 
medan sex procent bor hos en förälder tillsammans med annan vuxen.  

När det gäller föräldrarnas sysselsättning framgår det att 85 procent av papporna och 80 pro-
cent av mammorna förvärvsarbetar. Mycket få föräldrar är arbetslösa, sjukskrivna eller stude-
rar. 

Kommunen har mycket villa- och radhusbebyggelse. Lägenhetsbebyggelse med hyresrätt och 
bostadsrätt finns dock på några ställen inom kommunen, framför allt i närheten av centralor-
terna. Av eleverna i den här utfrågade gruppen bor 71 procent i villa, 13 procent i radhus och 
12 procent i hyreshus eller bostadsrätt.  

Så gott som alla av familjerna har tillgång till bil. När det gäller båt som går att sova över i 
uppger 37 procent att familjen har en sådan. Eget fritidshus har en fjärdedel och dessutom 
uppger nästan hälften att de har tillgång till någon släktings fritidshus. Så gott som alla hus-
håll har dator och Internet. Egen personlig dator har närmare två tredjedelar av de svarande 
ungdomarna. 

Inte särskilt förvånande finner man inte några anmärkningsvärda skillnader mellan pojkar och 
flickor.  

Resultaten pekar alltså mot att dessa ungdomar har goda sociala band och bor i traditionella 
kärnfamiljer, om kärnfamilj kan ses som likställt med norm i dagens samhälle. Kärnfamiljen 
anses innebära en viss form av social trygghet, men är dock inte alltid en garanti för att för-
hindra brottslighet bland ungdomar. Att de bor i hus och villa och har en relativt hög standard 
när det gäller innehav av kapitalvaror kan även tyda på en god ekonomisk trygghet. Några 
uppgifter om föräldrarnas utbildning och ekonomi finns inte i denna undersökning. Inte vet vi 
heller hur det går för eleverna och hur de trivs i skolan. 
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7:2 Hur eleverna ser på snatteri 

För att belysa hur respondenternas attityder till eget och andras snatteri ser ut, ställdes dels 
direkta frågor, dels angavs ett antal påståenden om snatteri som de fick ta ställning till.  

En fråga löd ”Vad skulle du tycka om någon av dina jämnåriga kompisar gjorde något av föl-
jande?”: Sedan följde olika varianter som ”snattar i affär” ”tar något från skolan” ”hemifrån” 
osv. (se tabell nedan). Alternativa svar var ”Helt ok”, ”Ganska ok”, ”Tveksamt”, ”Knappast 
ok” och ”Inte ok”. För att förenkla tolkningen av resultatet har ”Helt ok” och ”Ganska ok” 
slagits ihop, detsamma gäller ”Knappast ok” och ”Inte ok”. Då relativt många svarat ”tvek-
samt” redovisas detta alternativ för sig.  

 
Tabell 1 Inställning till kompisars snatteri/stöld  
Vad skulle du tycka om någon av dina jämnåriga kompisar gjorde något av följande?  
Andel i procent. Totalt samt efter kön, n = 110 

 Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå
Snattar i affär/varuhus 
Ok 
Tveksamt  
Inte ok 

 
11 
17 
72 

 
13 
20 
67 

 
6 
14 
80 

Ns 

Stjäl/snattar något värdefullt från skolan 
Ok 
Tveksamt  
Inte ok 

 
12 
20 
68 

 
18 
26 
56 

 
2 
11 
87 

** 

Stjäl/snattar något från sitt eget hem 
Ok 
Tveksamt  
Inte ok 

 
26 
33 
41 

 
34 
31 
35 

 
14 
36 
50 

+ 

Stjäl/snattar något från någons ficka/väska 
Ok 
Tveksamt  
Inte ok 

 
2 
2 
96 

 
3 
3 
94 

 
0 
0 
100 

Ns 

Stjäl en cykel 
Ok 
Tveksamt  
Inte ok 

 
7 
10 
83 

 
9 
11 
80 

 
5 
9 
86 

Ns 

Stjäl en moped/motorcykel 
Ok 
Tveksamt  
Inte ok 

 
1 
3 
96 

 
1 
3 
96 

 
0 
2 
98 

Ns 

Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001. 

När det gäller att snatta från affär anser den största delen av respondenterna att det inte är okej 
om kompisarna tar något från en affär. Av pojkarna är det 67 procent och av flickorna 80 pro-
cent som anger att detta inte är okej. I motsats är det 13 procent av pojkarna och sex procent 
av flickorna som anser att det är okej om kompisarna snattar. Totalt är 17 procent tveksamma. 
I Brås självdeklarationsrapport (2005:4) användes samma variabler som i denna undersök-
ning. I deras rapport redovisas inte alla svarsalternativ men där anges att 30 procent av poj-
karna och 14 procent av flickorna anser att det är okej om kompisarna skulle ta något i affär. 
Detta skulle kunna tolkas som att det finns en högre toleransnivå för att kompisar snattar i 
Brås rapport än i denna undersökning. Brås undersökning visar också resultat som tyder på att 
toleransen till kompisars snatteri har minskat något sedan 1997. 
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Resultaten i ovanstående tabell tyder på att ungdomarna anser att det inte är okej att kompisar 
snattar i olika sammanhang. Som exempel kan nämnas att nästan hundra procent fördömer att 
kompisar snattar ur andras fickor/väskor. När det gäller att snatta från skolan och det egna 
hemmet visar resultatet att pojkarna har en något högre toleransnivå till kompisars snattande 
därifrån än vad flickorna har.  

När det gäller frågan om det är okej att snatta från det egna hemmet är andelen ”tveksam” 
högre än övriga frågor. Detta kan bero på att ungdomarna har svårt att definiera vad som är 
tillåtet eller ej att ta med sig från det egna från hemmet.  

 
För ungdomarna presenterades ett antal påståenden där de skulle ta ställning till om de håller 
med eller inte håller med i dessa. Svarsalternativen var ”Håller inte alls med”, ”Håller inte 
med”, ”Håller med”, ”Håller med i högsta grad”. För att förenkla tolkningen av resultatet har i 
tabellen nedan de två alternativen ”Håller med” och ”Håller med i högsta grad” slagits sam-
man. Uppdelningen har gjorts mellan pojkar och flickor. 

Tabell 2 Andel procent som instämmer i olika påståenden om snatteri. Totalt samt efter 
kön, n = 110 

Påståenden Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå

En upphittad plånbok ska man försöka hitta ägaren till eller lämna till 
polisen 

87 83 93 Ns 

Det är allvarligare att stjäla/snatta en mobil från en kamrat än från ett 
varuhus eller affär  

64 64 64 Ns 

Att snatta godis i en affär eller ett varuhus är inte så allvarligt 42 47 34 + 
Det är allvarligare att stjäla/snatta från en klasskamrat än från någon i din 
parallellklass 

33 35 30 Ns 

Det är helt i sin ordning att ta pengar ur pappas eller mammas plånbok 
utan att säga till 

12 15 7 Ns 

Om du laddar hem musik från Internet är det stöld/snatteri 17 14 21 Ns 

Om någon glömt att låsa sin cykel utanför en affär kan man ta den 5 6 2 Ns 

Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001. 

Då dessa ungdomar verkar ha en skötsam karaktär finns det dock även en antydan till att visst 
snatteri är okej. I den tidigare frågan om de anser att snatteri är okej i affär eller i varuhus sva-
rade 72 procent att detta inte är okej, medan totalt 42 procent instämmer i att det inte är så 
allvarligt att snatta godis i affär eller varuhus. En viss skillnad finns här mellan pojkar och 
flickor. En större andel av pojkarna instämmer i att det inte är så allvarligt.   

Att man ska försöka hitta ägaren till en upphittad plånbok eller lämna den till polisen är när-
mare 90 procent överens om. Att ta en olåst cykel är inte heller okej. Endast fem procent 
tycker det. Osäkerheten till att ladda ner musik från Internet är naturligt nog tämligen stor, 
eftersom ju lagstiftningen fortfarande är oklar och även själva påståendet är otydligt och kan 
tolkas på olika sätt. Endast 17 procent bedömer detta som ett brott. 
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I Brås självdeklarationsundersökning 2005:4 ställs frågan ”Tror du att dina kompisar skulle 
tycka det var okej ifall du tog något i en affär?”. Där redovisades vad de ungdomar som var 
”högbelastade”, d v s som begått fler än 15 brottshandlingar, skulle tro att kamraterna skulle 
tycka om dem, om de snattade. Mer än hälften (59%) ansåg att kamraterna skulle tycka att det 
var ganska eller helt okej. Det är vanligare att ungdomar i den högbelastade gruppen i Brås 
rapport är mer toleranta till brott i större sammanhang. I min undersökning finns inget som 
redovisar om ungdomarna är hög- eller lågbelastade när det gäller brott. Men man kan ändock 
jämföra de som svarat ja på att de snattat någon gång med dem som svarat nej. Detta ställdes 
mot frågan ”Vad tycker du om kompisar som snattar i affär/varuhus?”. Där kunde man se en 
viss skillnad. Av dem som uppger att de snattat är det 21 procent som säger okej om kompi-
sarna snattar jämfört med gruppen icke-snattare där endast drygt fyra procent anser att det är 
okej. I gruppen som sagt ja till att de snattat någon gång är också andelen som svarar tveksamt 
större än totalen (26 procent jämfört med 17 procent). Resultaten i Brås rapport och resultaten 
i den här är visserligen inte helt jämförbara, men man kan ändå se en antydan till en viss 
skillnad så till vida att toleransen hos ungdomarna i denna undersökning ligger på en lägre 
nivå än vad den gör hos ungdomarna i Brås rapport.  

7:3 Vad vet man om kompisars snatteri? 

Respondenterna fick svara på en fråga om de visste att deras kompisar har gjort något av föl-
jande: Snattat i affär, snattat från skolan, snattat från sitt eget hem, snattat ur någons ficka, 
stulit en cykel och stulit en moped/mc.  

Många (62%) uppger att de känner till att någon snattat i en affär, nästan lika många (55%) 
känner till att någon snattat något från sitt hem. Se tabell B2:I. 

Ungefär en tredjedel känner någon som stulit från skolan och en fjärdedel att någon stulit en 
cykel. Däremot är de få som svarat att de känner till någon som snott ur någons ficka/väska 
och få uppger att de känner till någon jämnårig som stulit en moped eller en mc. Skillnaden 
mellan könen är begränsade (inga signifikanta skillnader på 5 % signifikansnivå) men man 
bör ändå notera att det är vanligare att pojkar uppger att de vet någon jämnårig som snattat 
något från skolan, stulit en cykel eller en moped/mc (p<0.10.) 

Andelen som svarat ja på om de vet att deras kompisar stulit en moped/mc är låg. Detta kan ju 
bero på att de inte har ”mopedåldern” inne och därför ännu inte har kompisar som har moped.  
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7:4 Förekomsten av snatteri 

Diagram 1. Har du snattat någon gång?  
Andel i procent, n = 110 
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Totalt uppger nästan hälften (47%) av pojkarna och en fjärdedel (25%) av flickorna att de har 
snattat någon gång. Dessa siffror kan jämföras med Brås siffror i den senaste självdeklara-
tionsundersökningen som ungdomar i årskurs nio fick ta del av, där 55 procent av alla tillfrå-
gade hade begått någon stöldhandling någon gång under de senaste tolv månaderna (Brå, 
2005:4). I den här undersökningen fanns det ingen angiven tid när brottet skulle ha begåtts. 
Flera av ungdomarna uppgav att de till och med snattat när de var mycket yngre. Responden-
terna i denna undersökning visar alltså lägre frekvens av snatteribeteende än vad Brås rapport 
visar.  

I Brårapporten finns en viss skillnad mellan pojkar och flickors brottslighet. 61 procent av 
pojkarna och 49 procent av flickorna uppger att de begått någon stöldhandling. I min under-
sökning är skillnaden mellan pojkar och flickor något större. Det är väl dokumenterat att 
flickors brottslighet är mindre utbredd än pojkars. (Brå, 2005; Sarnecki, 1987; Ring, 1999) 

Enligt Brårapporten har det också skett en nedgång i kategorin stöld sedan 1995, då 66 % 
uppgav att de begått stöld. 

Till dem som har snattat ställdes också frågan hur många gånger de hade snattat.  

Tabell 3 Andel i procent hur många gånger de snattat. Totalt samt efter kön, n = 39 

 Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå

Hur många gånger har du snattat? 

En gång 

Två till fem gånger 

Fem till tio gånger 

Fler än tio gånger 

Vet ej 

  

 

26 

23 

15 

18 

18 

 

 

18 

25 

18 

18 

21 

 

46 

18 

9 

18 

9 

+ 

Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001. 
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Närmare hälften av alla som snattat angav att de snattat en till fem gånger. Av flickorna var 
det så många som 45 procent som endast hade snattat en enda gång. Flera av respondenterna, 
företrädesvis flickor, hade bredvid frågan skrivit: ”det var många år sedan – jag var liten - det 
var bara någon godis – jag fick gå tillbaks med mamma och lämna tillbaks det jag snattat”. 
Detta kan tyda på att respondenterna dels är uppriktiga i sina svar, dels att snatteriet, för dem 
som uppger endast ett snatteritillfälle, varit en engångsföreteelse som de lagt bakom sig. 

Några jämförande undersökningar om frekvensen av snatteri är svåra att finna. I boken ”Ton-
årspojkar och brott” som kom ut så tidigt som 1974 ställs en fråga till pojkar i årskurs 9 ”Har 
du tagit varor från en butik eller kiosk utan att betala?” 65 procent av samtliga elever angav 
att de gjort detta. Av samtliga elever svarar då 17 procent en gång, 21 procent två till tre 
gånger, 15 procent fyra till tio gånger, mer än tio gånger 12 procent. I min undersökning ställ-
des frågan om hur många gånger de snattat enbart till just dem som uppgav att de snattat. För 
en jämförelse måste då siffrorna räknas om och då visar det sig att resultaten bland dem som 
snattat tyder på likartad fördelning av antal gånger man snattat. 

7:5 Vad snattar man? 

Respondenten fick svara på vad de ansåg är vanligast att man snattar i affär/varuhus, hemifrån 
eller från skolan. De fick kryssa i tre angivna alternativ. Från affär/varuhus toppar godis som 
den vanligaste varan att snatta, därefter följer smink och sedan kläder. Här finns det en skill-
nad mellan pojkar och flickor, smycken och smink anses av flickorna mer attraktivt att snatta 
än av pojkarna. Se tabell B2:II. 

När det gäller snatteri i hemmet är det som dominerar alkohol och pengar. Avsevärt färre 
uppger busskort som hamnar på tredje plats. Någon signifikant skillnad mellan pojkars och 
flickors uppfattning om vad som stjäls framträder inte. Se tabell B2:III. 

Från skolan anser ungdomarna att pennor, busskort och mobiler är vanligast att snatta. Det 
fanns en viss skillnad mellan pojkar och flickor bland annat anser flickorna att det var vanli-
gast att busskort snattades från skolan och pojkar angav oftare pennor som det vanligaste som 
snattades från skolan. Se tabell B2:IV. 

7:6 Skulle ungdomarna berätta för föräldrar och kompisar om man stulit något? 

Förvånansvärt få uppger att de skulle berätta för föräldrar (14%) eller kompisar om de stulit 
något. Knappt hälften svarar direkt nej att de skulle berätta för föräldrar medan betydligt färre 
(12%) svarat nej för kompisar. En stor andel är ambivalenta, speciellt när det gäller att berätta 
för kompisar. Frågan är vad denna osäkerhet står för. Svaren på frågan ”Hur skulle dina för-
äldrar reagera då”? tyder på att ungdomar ändock har goda band till föräldrarna. Ungdomarna 
svarar i stor utsträckning att de tror att föräldrarna skulle bli arga men stötta dem och få dem 
att lämna tillbaks det stulna. Se tabell B2:V och B2:VI. 

När det gäller att berätta för kamrater om de snattat visar resultatet på en liknande tveksamhet 
om de skulle berätta eller ej. Närmare 70 procent svarar kanske eller vet ej. Någon signifikant 
skillnad mellan pojkar och flickor finns inte i resultaten.  
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7:7 Har du blivit bestulen någon gång? 

För att komplettera frågorna om ungdomarnas eget snatteri ställdes även frågan om de själva 
hade blivit bestulna och hur de då upplevde situationen. 

 
Tabell 4 Andel i procent som uppger att de har blivit bestulna.  
Totalt samt efter kön, n = 110 

 Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå

Har du blivit bestulen?    Ns 

Ja 51 54 46  

Nej  49 46 54  

Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001. 

 
Hälften av respondenterna anger att de blivit bestulna någon gång. Det är vanligare att pojkar 
uppger att de blivit bestulna. De som uppger att de har blivit bestulna har blivit av med allt 
ifrån pengar, mobiler och busskort till labbrapport och pennor. Vanligast var pengar, mobil, 
busskort och cykel. Någon signifikant skillnad mellan pojkar och flickor kan inte urskiljas. 
 
På följdfråga hur de kände sig när de blev bestulna svarade 60 procent att de blev arga, 11 
procent att de blev ledsna och 17 procent att de inte brydde sig. I denna fråga har både alterna-
tivet arg och alternativet ledsen fyllts i av många respondenter. 17 procent angav både arg och 
ledsen. Se tabell B2:VII. 
 
 

7:8 Ungdomars attityder till åtgärder vid snatteri 

I enkäten har eleverna fått ta ställning till ett antal påståenden kring åtgärder/konsekvenser i 
samband med snatteri. Den som blir anmäld för snatteri ställs inför olika påföljder och hän-
delser. Några av dessa specificerades som påståenden för ungdomarna. Deras inställning till 
om dessa åtgärder är positiva för snattaren eller ej, kompletterar kunskapen om deras attityder 
till snatteri och kan vara till hjälp i ett fortsatt planeringsarbete för att bryta ett snatteribeteen-
de. 

Svarsalternativen var ”håller inte alls med”, ”håller inte med”, ”håller med” och ”håller med i 
högsta grad”. I tabellen redovisas endast resultaten för ”håller med”. I tabell 5 redovisas ande-
len som svarat att de ”håller med” eller ”håller med i högsta grad” 
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Tabell 5 Andel i procent som instämmer i påståenden bland pojkar och flickor, n = 110 

Påståenden Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå

Det är bra om en snattare upptäcks i tid så att han/hon tidigt får en tanke-
ställare och kan sluta 

94 95 93 Ns 

Det är bra att en snattare/tjuv får träffa den han stulit från så att han/hon 
kan få ångra sig och be om ursäkt 

81 77 86 Ns 

Om man är över 15 år kan man vid snatteri få betala böter och man kan få 
en ”prick” i brottsregistret. Det är bra att det är så 

75 77 73 Ns 

De som blir tagna för snatteri tycker det är bra att ha åkt fast 42 47 34 Ns 

Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001. 

Ungdomarna instämmer i hög grad till att det är bra att en snattare upptäcks i tid så att 
han/hon tidigt kan sluta. Färre tror också att snattarna själva tycker det är bra att ha åkt fast på 
ett tidigt stadium. Eleverna anser också att det är bra att snattare får en ”prick” i brottsregistret 
förmodligen för att detta fungerar som en återhållande faktor. De kan vara rädda för sitt fram-
tida körkort exempelvis.  

Så kallad medling förekommer idag i många kommuner. Det innebär att snattaren får träffa 
den han/hon snattat från, eventuellt lämna tillbaks det snattade och be om ursäkt. Ett påståen-
de om medling är bra fanns med i listan ovan. I undersökningen fanns också en separat fråga 
om medling. Den var ställd delvis som en kontrollfråga. Efter en förklaring om vad medling 
är formulerades en fråga så här: ”Vad tycker du om så kallad medling?” Se tabell B2:VIII. 

Svaren i påståendet och i den direkta frågan om medling liknade varandra. På den direkta frå-
gan svarade över 90 procent att medling är mycket eller ganska bra. I påståendet om det är bra 
att snattaren får träffa den han snattat från, svarade över 80 procent att det är bra. 

När det gäller uppfattningen om påföljder till snatteri fanns det ingen signifikant skillnad mel-
lan pojkar och flickor. 

7:9 Två frågor för att kontrollera om ungdomarna förstått innebörden 

I undersökningen fanns en direkt fråga om hur respondenten skulle bete sig om han/hon såg 
en kompis ta en mobil ur en ryggsäck. Olika alternativ fanns att välja bland. Som kontrollfrå-
ga lades motsvarande beteende in bland påståendena. Där påstods att man i samma situation 
inte gör någonting alls.  
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Tabell 6 Andel i procent. Totalt samt efter kön, n = 110 
 

Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå

En ryggsäck står öppen, en kompis tar en mobil i den, du ser det. Hur 

skulle du göra? 
    

Säga till kompisen att lägga tillbaks den 92 80 91  

     

En ryggsäck står öppen i korridoren. En kompis till dig tar en mobil som 
ligger i den. Du ser det och gör ingenting. Du handlar rätt? 

    

Instämmer inte i påståendet 92 86 100  

Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001. 

Svaren blev nästan identiska. På den direkta frågan svarade över 90 procent att de skulle säga 
till sin kompis. I påståendefrågan ansåg också över 90 procent att det var fel att inte ingripa.  

7:10 I vilken utsträckning är ungdomar rädda? 

I mitt uppdrag som nattvandrare stöter jag ofta på ungdomar som uttrycker en viss rädsla att 
vara ute sent på kvällen och åka bussen hem. De uttrycker att det finns vissa motsättningar 
mellan grupper i olika delar av kommunen. För den här kartläggningen av attityd mot snatteri 
kan det finnas ett visst intresse att även belysa ungdomarnas sociala nätverk och hur det kan 
påverkas av attityder till andra grupper och deras beteende. Detta kan tyckas ligga litet långt 
från attityder just till snatteri, men ger i alla fall en indikation hur elevernas nätverk utanför 
hemmet kan fungera.  

Tabell 7 Andel i procent. Totalt samt efter kön, n = 110 

Påståenden Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå 

Jag är aldrig rädd när jag är ute på kvällen med mina kom-
pisar. 

66 75 51 * 

Sent på kvällen kan jag känna mig rädd när jag åker buss 
ensam hem.  

36 14 66 *** 

Om jag är på andra platser i kommunen känner jag mig 
rädd för andra ungdomsgrupper. 

24 23 25 Ns 

Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001. 

Hälften av flickorna uppger att de aldrig är rädda när de är ute tillsammans med sina kompisar 
och 75 procent av pojkarna uppger att de aldrig är rädda när de är ute med kompisar på kväl-
len. Här finns det en viss skillnad mellan pojkar och flickor.  

Cirka en fjärdedel av både flickor och pojkar anger att det är rädda att vara på andra platser i 
kommunen där andra ungdomsgrupper kan befinna sig.  
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När det gäller att åka ensam hem på bussen är skillnaden mellan flickor och pojkar betydligt 
större. 14 procent av pojkarna är rädda att åka hem ensamma medan av flickorna är det 66 
procent som anger att de är rädda att åka hem ensamma på kvällen. Tabell 7. 

Att flickor oftare än pojkar känner sig rädda stämmer väl med vad som konstaterats i många 
andra undersökningar. En av dem kan nämnas här, nämligen Stig Elofssons ”Rädd att gå ut 
om kvällarna? En studie av högstadie- och gymnasieelever” som utkom 1998.  
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8. Diskussion 

Avsikten med denna undersökning var att ta fram kunskap om ungdomars attityder till egna 
och andras snatteri. Min erfarenhet är att det i vuxenvärlden idag sprids obekräftade uppfatt-
ningar om att dagens ungdomar tenderar till att inte ta avstånd till brott som snatteri. Hur ser 
det ut i verkligheten hos ungdomarna? Är det uppfattningar som kan beläggas?  
 
Brottsstatistiken visar sedan 1990 på en minskning av antalet anmälda ungdomsbrott sedan 
1970-talet (Estrada, 1999; Estrada & Flyghed, 2001). Media däremot beskriver en ökning av 
ungdomsbrotten och skapar därmed en ny bild som skapar oro och engagemang hos allmän-
heten och politikerna. Enligt Estrada är mediernas och andras uttalanden dåligt underbyggda 
och saknar ofta relevans. Detta kan vara en orsak till att även uppfattningar om ungas attityder 
till brott, d v s att de idag skulle bagatellisera snatteri, sprids bland allmänheten. 

Arbetet med att förebygga brottslighet bland ungdomar är mycket viktigt och kräver kunskap 
och resurser på många olika plan. En hel del publikationer har framställts genom åren av 
bland annat Brå. Dessa ger en bra vägledning för alla dem som arbetar med brottsförebyggan-
de arbete. Ny och aktuell forskning är önskvärd och till och med nödvändig för att öka möj-
ligheterna till en aktiv och ständigt föränderlig påverkan på utvecklingen av brottsligt beteen-
de bland ungdom. Framför allt med tanke på det föränderliga samhälle vi lever i idag.  

Det är av stor vikt att vuxenvärlden inte förlorar kontakten med ungdomar i samhället och att 
vi fortsätter att kartlägga olika mönster för de ungas eventuella brottslighetsutveckling. För att 
kunna genomföra förändringar som leder till att de ungas brottsutveckling minskar är det ock-
så av stor vikt att ta reda på hur deras attityder till olika brottsliga handlingar ser ut i verklig-
heten. I Brås tidigare undersökningar finns inte attitydbegreppet alls med. Från och med 2003 
har man tagit med det i viss mån. Separata undersökningar som gäller enbart ungdomars atti-
tyder till brott finns ännu inte i någon större skala.  
 
Till denna studie valde jag en kvantitativ metod för att få in så många svar som möjligt. En 
kvalitativ undersökning skulle inte på samma sätt ge en allmän bild av dessa ungdomars atti-
tyder. En kvalitativ undersökning skulle däremot kunna ge mer bakgrund till varför deras atti-
tyder ser ut som de gör. En kombination av dessa båda metoder hade varit intressant att göra 
för att ta del av resultatet från båda. 
 
I tidigare forskning inom området ungdomsbrottslighet har Travis Hirschis kontrollteori an-
vänts vid analys. När mina enkäter var insamlade och jag sett resultatet föll det sig naturligt 
att använda Hirschis teori även för denna undersökning även om den inte varit helt applicer-
bar. I tidigare forskning finns nämligen inte analys enligt denna teori av just attityder utan 
snarare av hur de sociala nätverken och sociala banden ser ut och deras betydelse i samband 
med brottslighet.  
 
Ett annat perspektiv att analysera utifrån, är det socialpsykologiska som studerar människans 
handlingar och samverkan med de grupper de ingår i. Eftersom socialpsykologin uppmärk-
sammar individers beteenden utifrån deras egna erfarenheter och uppväxt och hur de formar 
sina attityder, fann jag även detta perspektiv intressant.  

  23 



 
Resultaten i denna begränsade undersökning visar att de ungdomar som ingår här, inte visar 
tecken på att de förringar ett brott som snatteri. Det bekräftar därmed inte ryktena om att ung-
domar skulle se mindre allvarligt på brott.  

När det gäller elevernas socioekonomiska bakgrund (7:1) framkommer det att ungdomarna 
kommer från relativt goda familjemiljöer. En viktig teori varför människor begår brott formu-
lerar Travis Hirschi. Enligt den är det social kontroll som hindrar människor att begå brott. 
Risken för brottslighet ökar när de sociala banden försvagas eller är svaga. Ungdomarna i min 
undersökning visar att de har en låg tolerans mot eget och andras snatteri, de är positivt in-
ställda till aktioner som bryter ett begynnande snatteribeteende. Jonas Ring visar i sin avhand-
ling att svaga sociala band till föräldrar och skola innebär en högre brottsbelastning. Ett starkt 
samband fanns mellan brottsbelastning och splittrad familj (Ring, 1999). 

Även om det saknas kännedom om en hel del bakgrundsfaktorer och min undersökning är 
liten och begränsad till brottet snatteri, anser jag utifrån det resultat som framkommit att det 
finns fog för att använda Travis Hirschis teori. De ganska bra fungerade sociala band som 
antas gälla för dessa ungdomar skulle ha betydelse för vad de uttrycker när det gäller attityder 
till eget och kamraters snatteri. Att Hirschis begrepp anknytning (attachment) och övertygelse 
(belief) i viss mån skulle kunna tillämpas på deras inställning till snatteri, finns det en viss 
anledning att spekulera om. 
 
I diskussioner om Sarneckis slutsatser om riskfaktorer och Hirchis teori om vikten av positiva 
sociala band kommer ofta ”kärnfamiljen” på tal. Den traditionella uppfattningen om kärnfa-
miljen är mamma, pappa och barn. Idag kan familjer se ut på många olika sätt och många 
barn lever pendlande mellan mamma och pappa. Barn kan ha pappa och pappa eller mamma 
och mamma, eller pappa och ”plastmamma” o s v. De goda sociala banden kan byggas på 
många olika sätt, även om familjen enligt traditionell definition anses ”splittrad”. Jag skulle 
välkomna ett modernare synsätt på familjen i kommande forskning.  
 
Eleverna i denna undersökning visar tydligt att de inte tolererar snatteri bland sina kamrater. 
(7:2, 7:3). Det är ett resultat jag inte hade förväntat mig. Om detta beror på att dessa ungdo-
mar har tidigare referensramar till vad som är tillåtet eller inte tillåtet att göra kan man bara 
spekulera över. Jag tror att dessa ungdomar på ett mycket tidigt stadium kan ha påverkats av 
att det inom familjen, barnomsorgen och skolan aktivt har diskuterats normer och beteende 
över tid. De flesta av ungdomarna verkar till exempel tidigare ha vistats inom barnomsorgen 
eftersom deras föräldrar övervägande förvärvsarbetar. Min erfarenhet är att personalen inom 
barnomsorgen ofta är väldigt snabba med att ta upp problem som uppstår i gruppen. Därmed 
lär sig barnen vad som är rätt eller fel.  
 
En bidragande orsak till varför snatteri bland ungdomarna inte uppfattas som okej kan vara att 
det skett en stor förändring inom handeln när det gäller just snatteri. Snatteri har blivit tydliga-
re som brott. Handeln har numera anmälningsplikt på allt snatteri, de har byggt ut larmsystem 
och vaktsystem, vilket kan leda till att det dels är svårare att snatta idag och dels att man inte 
vågar eller anser sig ha möjlighet.  
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Det kan antas att det är flera faktorer i samverkan, som t ex goda sociala band och brottsföre-
byggande arbete som finns med i bilden för det resultat som visat sig i denna undersökning.  

Svaren på frågan ”Skulle du berätta för dina föräldrar om du snattat något?” (7:6) antyder en 
osäkerhet hos respondenterna. 14 procent svarar direkt ja på den frågan medan 40 procent 
svarar kanske. Om denna osäkerhet har att göra med anknytning (attachment) (Hirschi, 1974), 
d v s deras relationer till föräldrarna eller om det är ett uttryck för ungdomarnas utvecklings-
period kan inte avgöras i denna undersökning.. Ungdomarna befinner sig ju i en frigörelse-
process från just sina föräldrar som kan innebära osäkerhet i den egna självkänslan. Vad som 
skulle vara anledningen bland dessa ungdomar kan bara spekuleras kring.  

I undersökningen framkommer också att dessa ungdomar i stor utsträckning är positiva till 
åtgärder som rör snatteri och dess påföljder (7:8). Den vanligaste brottslighet som många av 
ungdomarna mellan 15 och 20 års ålder (övervägande pojkar) misstänkts för i statistik och 
andra rapporter, består främst av stölder av olika art, som stöld i affär, stöld från skolan och 
stöld från eget hem. (Brå, 2005:4; Sarnecki, 1987). Ju yngre de var när de utförde det första 
brottet, desto högre risk löpte de att bli lagförda för grövre brott så som större och allvarligare 
våldsbrott senare i livet. (Sarnecki, 1987). Den positiva inställningen som framkommer i den-
na undersökning skulle kunna tolkas som om ungdomarna här är väl medvetna om fördelen 
med att stävja ett snatteribeteende. Jag kan därför sätta min tillit till att flertalet av dessa ung-
domar inte kommer att hamna i ett brottsligt beteende. Jag kan också spekulera i att påverkan 
av deras attityder kan tänkas komma från en föräldrageneration som i de socioekonomiska 
variablerna kan antydas ha en relativt god social ställning, vilket skulle innebära goda sociala 
band. 

Ungdomars positiva inställning till medling (7:8) kan tyda på att de har formats till att ha stark 
övertygelse (belief) till vad man får göra och inte får göra (se ovan) och att former för att bry-
ta ett begynnande kriminellt beteende i form av snatteri uppfattas som positivt. De relativt 
goda sociala band, som jag tidigare funderat över skulle gälla för dessa ungdomar, kan ha 
bidragit även till deras uppfattningar kring påföljder för snatteri. (Hirschi, 1974; Ring, 1999). 
 
Min undersökning mäter dock tyvärr inte ungdomarnas relationer till skolan och föräldrarna. 
Hade det funnits svar på om relationerna var goda eller dåliga hade det kunnat förtydliga fakta 
kring de sociala banden. Men ändå, resultatet från de socioekonomiska variablerna som finns 
med i denna undersökning, t ex beträffande boendet och familjeförhållanden, antyder dock att 
här finns på många håll goda sociala band. 
 
För att jämföra olikheter i pojkars och flickors attityder och beteenden, ligger en analys ur ett 
genusperspektiv nära till hands. Pamela Abbott skriver i sin bok (1998) att det saknas teorier 
om kvinnor som begår brott men att det finns en hel del teorier om kvinnor som offer. Någon 
ren genusteori har därför inte använts för analys av resultaten i den här undersökningen. Tidi-
gare forskning och statistik visar på att pojkar begår fler brott än flickor. De analyser och 
kommentarer som Brå (2005:4), Ring (1999) och Sarnecki (1987) gör beträffande skillnader 
mellan pojkar och flickor har jag kunnat använda mig av i vissa delar av analysen trots att jag 
inte funnit några stora genomgående skillnader mellan pojkars och flickors attityder i denna 
undersökning. Men av de små skillnader som ändå kan urskiljas kan man se ett mönster på 
olikheter mellan pojkars och flickors attityder även i denna undersökning. Dessa små skillna-
der kan liknas vid det som Ring och Sarnecki beskriver. 
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En enkätstudie, som i detta fall måste bli liten och begränsad, kan givetvis inte ge en generell 
uppfattning om hur det ser ut bland ungdomar i samhället på en allmän nivå. Den ger enbart 
en insikt om hur det ser ut i kommuner med en likartad social struktur 
 
Uppföljande undersökningar bland niondeklasser i andra kommuner med varierande socioe-
konomisk bakgrund vore värdefulla för att få en bredare bild av ungdomars attityder. Motsva-
rande enkät skulle i detta fall kunna användas. Givetvis skulle den då uppdateras och förbätt-
ras utifrån de erfarenheter jag fått av oklarheter som framkommit i detta första försök att kart-
lägga attityder till snatteri. Man enkäten skulle även behöva kompletteras med ytterligare frå-
gor som mer direkt tar upp de ”sociala band” som Sarnecki och Ring beskriver.  
 
Andra mer övergripande undersökningar om ungdomars attityder till fler brott än bara snatteri 
vore också värdefulla för planering av brottsförebyggande arbete bland ungdomar. Det vore 
också intressant att undersöka vuxnas föreställningar om vilka attityder ungdomar har till 
brott. Som jag ju märkt sprider sig uppfattningar om ungdomars tillåtande attityder bland 
vuxna. Det som påstås som en sanning på ett seminarium som jag deltog i och andra liknande 
arenor, sprider sig snabbt till andra liknande sammankomster för vuxna enligt min erfarenhet. 
 
Kunskaper om ungdomars attityder för snatteri är ett viktigt underlag för brottsförebyggande 
arbete, men även för media att kunna förmedla riktig och relevant information om ungdoms-
brottslighet och hur ungdomar ser på brott. 
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Bilaga 1 Mail till rektorer 

Till Rektor xxxx 

I min examensuppgift för socionomexamen (C-uppsats) har jag för avsikt att undersöka ung-
domars attityder till snatteri: som är det vanligaste förekommande brottet bland ungdomar i 
åldrarna 14-17 år. Många menar också att detta utgör inkörsporten till allvarligare och fortsatt 
brottslighet. Det är därför av stort intresse att få en aktuell bild hur dagens ungdomar ser på 
denna typ av brott för att få en vidare förståelse för de ungas attityder till dessa brott och för t 
ex planering av förebyggande verksamhet bland våra ungdomar.  

Jag håller på att sammanställa en enkät kring dessa frågor som ungdomar i årskurs 9 i några 
skolor i xxxx kommun ska få besvara.  

Min fråga till Dig är om jag får komma och genomföra enkäten bland de niondeklasser som 
Du har i din skola. Enkäten kommer självklart att behandlas anonymt och min analys och slut-
liga redovisning av resultaten kommer givetvis inte att utpeka några individer eller någon spe-
cifik skola.  

Jag beräknar att enkäten kan fyllas i av ungdomarna på maximalt 15-20 minuter och jag tror 
det vore värdefullt om jag själv kan delta vid utfrågningen. Då detta inte innebär extra arbete 
för lärarna och att jag dessutom finns med om det skulle uppstå eventuella frågor. 

Ni kommer givetvis att få ta del av den färdiga C-uppsatsen. 

Jag kontaktar dig inom ett par dagar, för vidare diskussion och information. Jag är givetvis 
beredd att besvara alla dina eventuella frågor innan Du bestämmer Dig.  

Jag bifogar enkäten som den ser ut nu, den kan komma att förändras lite. 

Jag hoppas att Du och Dina elever kan ställa upp på detta.  

Med vänlig hälsning 

Ylva Sandin 

Tfn 08 570 315 64 Mobil: 0709 942 641 

e-post: ylva.sandin@telia.com 
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Bilaga 2 Tabellbilaga 

 

Tabell B2:I Vet du om någon av dina jämnåriga snattat/stulit. Andel i procent. Totalt 
samt efter kön, n = 110 

Fråga Totalt Pojke Flicka Signifikansni-
vå 

Snattat i affär  
Ja  
Nej 
Vet ej 

 
62 
27 
11 

 
64 
27 
14 

 
59 
27 
14 

Ns 
 
 

Snattat något ifrån skolan 
Ja 
Nej 
Vet ej 

 
35 
41 
24 

 
47 
32 
21 

 
18 
54 
27 

+ 
 

Snattat något från sitt hem 
(alkohol/pengar) 
Ja  
Nej  
Vet ej 

 
 
54 
23 
22 

 
 
54 
21 
24 

 
 
54 
27 
18 

Ns 

Snattat något ur någon an-
nans ficka/väska 
Ja  
Nej  
Vet ej 

 
 
11 
59 
30 

 
 
12 
56 
32 

 
 
11 
64 
27 

Ns 

Stulit en cykel 
Ja 
Nej  
Vet ej 

 
26 
55 
18 

 
35 
46 
20 

 
14 
71 
18 

? 

Stulit en Moped eller MC 
Ja  
Nej  
Vet ej 

 
7 
80 
13 

 
12 
74 
14 

 
0 
89 
11 

Ns 

Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001 
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Tabell B2:II Andel i procent som angivit olika alternativ som en av de tre av vanligaste 
saker man snattar. Totalt samt efter kön, n = 110 

VAD ÄR VANLIGAST ATT MAN SNATTAR I AFFÄR? Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå

Godis 89 94 82 + 

Smink 61 49 77 * 

Cd 28 34 20 Ns 

Drycker 21 26 14 Ns 

Smycken 23 14 36 * 

Kläder 34 33 36 Ns 

Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001. 

Tabell B2:III Vanligaste snatteriobjekten i hemmet andel i procent, n = 110 

Fråga Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå

Alkohol 94 94 93 Ns 

Pengar 92 91 95 Ns 

Busskort 27 28 25 Ns 

Annat 24 20 29 Ns 

Smycken 13 12 14 Ns 

Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001.  

Tabell B2:IV Vanligaste snatteriobjekten från skolan andel i procent, n = 110 

Fråga Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå

Pennor 57 66 43 + 

Mp3 spelare 39 31 52 + 

Busskort 53 43 68 + 

Mobiler  53 48 61 Ns 

Annat 15 14 16 Ns 

Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001.  
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Tabell B2:V Skulle du berätta för föräldrarna om du stulit något. Andel i procent totalt 
samt efter kön, n = 110 

Fråga Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå

Skulle du berätta för föräldrarna om du stulit/snattat 
något? 

   Ns 

Ja 14 12 16  

Nej  46 51 39  

Kanske 40 37 44  

Ns = Ingen signifikant skillnad.  

 

Tabell B2:VI Skulle du berätta för kompisarna. Andel i procent totalt samt efter kön, n 
= 110 

Fråga Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå
Skulle du berättat för dina  
kompisar om du stulit något? 

 
   Ns 

Ja 18 17 20  

Nej  12 9 16  

Kanske 47 57 34  

Vet ej 22 17 29  

Ns = Ingen signifikant skillnad.  

 

Tabell B2:VII. Hur ungdomar som angivit att de blivit bestulna kände du/dig när du 
blev bestulen. Andel i procent totalt samt efter kön, n = 53 

Fråga Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå

Hur Kände du dig då?    Ns 

Arg 60 64 55  

Arg/ledsen 17 15 20  

Ledsen 11 9 15  

Brydde mig inte 17 15 20  
Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001. 
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Tabell B2:VIII Vad tycker du om medling? Totalt samt efter kön, n = 110 

Fråga Totalt Pojke Flicka Signifikansnivå 
 
Vad tycker du om så kallad medling?

 
   Ns 

Mycket bra 43 38 50  

Ganska bra 48 50 45  

Inte särskilt bra 9 12 4  
Ns = Ingen signifikant skillnad. + = P<0, 10. * p< = 0,05. ** = p <0, 01. *** = p < 0,001. 
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     B
ilaga 3 Enkäten  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till dig som ska fylla i enkäten! 

 

Den här undersökningen riktar sig till samtliga elever i årskurs 9 i din skola. Du deltar ano-
nymt i undersökningen. Därför ska du inte skriva ditt namn på enkäten och dina svar blir 
hemliga. 

Det är bra om du svarar på alla frågor. Men skulle det vara så att du inte kan svara på en 
fråga hoppar du bara över den och går vidare till nästa fråga. 

 

 

Tack för att du medverkade. 

 

Lycka till          

34 
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Först några frågor om dig, din familj och ditt boende. Med föräldrar menar jag de som 
du själv betraktar som dina föräldrar, oavsett om de är dina biologiska föräldrar eller 
inte. Om du inte kan svara på vissa frågor i enkäten så hoppar du över dem. Kom ihåg 
att det är viktigt att du svarar på det du kan.  
 
A1. Vilket år är du född? 
(Skriv hela årtalet) 

 
 
 

A2. Är du kille eller tjej 
  Kille 
  Tjej 

 
 
A3. Hur bor du? 
(Sätt ett kryss. Om det är så att du bor på två olika ställen kan du sätta två kryss) 
 

 Hyreshus 
 Bostadsrätt 
 Radhus 
 Villa 
 Annat 

 
 
A4. Vilka vuxna bor du med? 
(Sätt ett kryss) 
 

 Mamma och Pappa 
 Endast mamma 
 Endast pappa 
 Mamma och annan vuxen 
 Pappa och annan vuxen 
 Ibland mamma och ibland pappa 
 Annan/andra vuxna 

 
 
A5. Vilken är din mammas nuvarande sysselsättning? 
(Sätt ett kryss) 

  Förvärvsarbetar   Studerar        Är mammaledig        Arbetslös  
  Förtidspensionär/pensionär      Sjukskriven     Vet ej 

 
 
A6. Vilken är din pappas nuvarande sysselsättning? 
(Sätt ett kryss) 

 Förvärvsarbetar   Studerar   Är Pappaledig   Arbetslös 
  Förtidspensionär/pensionär   Sjukskriven  Vet ej 

 
 
A7. Har din familj:  
  

 Bil  
 Båt, som ni kan sova över i 
 Egen Sommarstuga/fritidshus 
 Husvagn/husbil 
 Sommarhus som ni har tillgång till, Exempel mor och farföräldrars eller 

andra släktingars 
 Dator 
 Inget av detta 

 
 
A8. I vilket land är du, din mamma och pappa födda? 
 
Du    I Sverige   I annat land 
Din mamma    I Sverige   I annat land 
Din pappa    I Sverige   I annat land 
 
 
A9. Har du egen dator hemma? 
 

 Ja  Nej 
 
 
 
A10. Har du Internet hemma? 
 

 Ja Ne j 
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Nu kommer det frågor om snatteri
 
 
B1. Kan en kille/tjej som är 15 år bli dömd för snatteri om han/hon? 
 
Tar något i affär eller varuhus Ja Nej Vet ej 
 
Tar något som tillhör skola Ja Nej Vet ej 
 
Tar något som tillhör andra elever Ja Nej Vet ej 
 
Tar något från sitt hem Ja Nej Vet ej 
 
Tar något ur någon annans ficka/väska Ja Nej Vet ej 
 
Tar en cykel  Ja Nej Vet ej 
 
Tar en moped eller motorcykel Ja Nej Vet ej 
 
 
B2. Vet du om någon av dina jämnåriga kompisar har gjort något av följande? 
 
Stulit/Snattat något i affär eller varuhus    Ja Nej Vet ej 
 
Stulit/Snattat något i skolan  Ja Nej Vet ej 
 
Stulit/Snattat något från sitt hem. (pengar, alkohol) Ja Nej Vet ej    
 
Stulit/Snattat något ur någon annans ficka/väska  Ja Nej Vet ej 
 
Stulit en cykel   Ja Nej Vet ej 
 
Stulit en moped eller motorcykel  Ja Nej Vet ej 
 
 
 
B3. Vad skulle du tycka om någon av dina jämnåriga kompisar gjorde något av följande:  
 
Stjäl/Snattar något i affär eller varuhus 
 

 Helt okej       Ganska okej    Tveksamt     Knappast okej      Inte okej 
 

Stjäl/Snattar något ganska värdefullt från skolan 
 

 Helt okej      Ganska okej      Tveksamt     Knappast okej      Inte okej 
 
Stjäl/Snattar något från sitt hem (pengar, alkohol)) 
 

 Helt okej      Ganska okej      Tveksamt     Knappast okej      Inte okej 
 
Stjäl/Snattar något ur någon annans ficka/väska 
 

 Helt okej      Ganska okej      Tveksamt     Knappast okej      Inte okej 
 
Stjäl en cykel 
 

 Helt okej      Ganska okej      Tveksamt     Knappast okej      Inte okej 
 
Stjäl en moped eller motorcykel 
 

 Helt okej      Ganska okej      Tveksamt     Knappast okej      Inte okej 
 
 
B4. Vad tror du är vanligast att ungdomar stjäl/snattar i en affär eller ett varuhus? 
(Välj tre alternativ) 
 

 Godis    Cd-skivor, dataspel 
 Smink   Kläder 
 Smycken   Mobiltelefoner 
 Drycker   Leksaker 
 MP3 spelare   Mat  
 Annat 

 
 
B5. Vad tror du är vanligast att ungdomar stjäl/snattar hemifrån? 
(Välj tre alternativ) 

 Pengar   Cd-skivor  
 Smink   Kläder  
 Smycken   Mobiltelefoner 
 Alkohol   Leksaker  
 MP3 spelare   Busskort 

 Annat 
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B6. Vad tror du är vanligast att ungdomar stjäl i skolan? 
(Välj tre alternativ) 

 Papper  Cd-skivor  
 Böcker  Andras kläder 
 Andras smycken  Mobiltelefoner  
 Busskort  Pennor  
 MP3 spelare  Annat 

 
 
B7. Var är det mest troligt att man snattar? 
(Gradera utifrån en skala på 1 till 4 där 1 är mest trolig och 4 minst troligt) 

 Från en affär eller ett varuhus  
 Från skolan    
 Från sitt eget hem   
 Från någon annans ficka/väska  

 
 
B8a. Har du stulit/snattat någon gång? 

 Ja    Nej 
 
 
B8b. Om du svarat ja på föregående fråga hur många gånger har du då snattat? 
 
……………….. 
 
 
B8c. Vad hände efter det att du snattat?  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
 
B9. Skulle du berätta för dina föräldrar om du hade stulit/snattat något? 
 

 Ja   Nej  Kanske
  

B10. I så fall hur tror du dina föräldrar skulle reagera? 
 

 Bli arga och ta avstånd från handlingen 
 Bli arga men försöker att stötta dig 
 Föreslår att ni tillsammans går tillbaka till den som du stulit från och berättar 
 Bry sig genom att säga att detta gör du inte om 
 Ringa polisen 
 Inte bry sig alls 
 På annat sätt. 

Hur?………………………………………………………………………………….. 
 
 
B11. Skulle du berätta för dina kompisar om du hade stulit något? 
 

 Ja   Nej    Kanske 
 Vet inte 
 
 
B12. Vad tror dina kompisar skulle tycka då? 
 

 Häftigt hur gjorde du   Ballt var då?     Pucko      
  Vet du vad du har gjort egentligen?    Var hände det? 
  Åkte du fast   Är det polisanmält?     Annat 

 
 
B13. Tror du att det är lättare att åka fast om du snor en MP3 spelare än om du snor godis? 
 

     Ja      Nej     Kanske           Vet inte 
 
 
 
B14. Känner du personligen till några vuxna som stjäl/snattar? 
 

    Ja      Nej     Kanske           Vet inte    
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B15. Har du blivit bestulen någon gång?  
 

 Ja   Nej  
 
 
Om du svarat ja på fråga B15 svara även på följande frågor. Annars kan du hoppa till nästa 
sida. 
 
 
B16a. Vad blev du av med? 
 
……………………………………. 
 
B16b. Hur kände du dig då? 
 

 Jag blev arg 
 

 Jag blev ledsen 
 

 Jag blev rädd 
 

 Jag brydde mig inte 
 

 Jag kände mig hotad 
 
 
Nu kommer det några påståenden som du ska få ta ställning till. Håller du med om eller håller 
du inte med om dessa påståenden.  
Sätt kryss i EN av rutorna. 
 
 
C1. Att snatta godis i en affär eller ett varuhus är inte så allvarligt. 
 

Håller inte alls med  Håller inte med Håller med Håller med i högsta grad 
 
 
C2. Om någon glömt att låsa sin cykel utanför en affär kan man ta den. 
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 

C3. En upphittad plånbok ska man försöka hitta ägaren till eller lämna till polisen. 
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
C4. Det är helt i sin ordning att ta pengar ur pappas eller mammas plånbok utan att säga till. 
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
C5. Det är bra om en snattare upptäcks i tid så att han/hon tidigt får en tankeställare och kan 
sluta.  
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
 
C6. En ryggsäck står öppen i korridoren. En kompis till dig tar en mobil som ligger i den. Du ser 
det och gör ingenting. Tycker du det är rätt? 
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
 
C7. De som blir tagna för snatteri tycker det är bra att ha åkt fast. 
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
____________________________________________________________________________ 
C8. Flickor snattar i varuhus och affärer mer än vad pojkar gör. 
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
C9. Pojkar snattar från kompisar mer än vad flickor gör.  
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
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C10. Om man är över 15 år kan man vid snatteri få betala böter och man kan få en ”prick” i 
brottsregistret. Det är bra att det är så. 
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
___________________________________________________________________________ 
C11. Det är bra att en snattare/tjuv får träffa den han stulit från så att han/hon kan få ångra sig 
och be om ursäkt. 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
___________________________________________________________________________ 
C12. De flesta av mina kompisar snattar eller har snattat. 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
___________________________________________________________________________ 
C13. En del av mina kompisar tycker att det är coolt att snatta.  

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
___________________________________________________________________________ 
C14. Om du laddar hem musik från Internet är det stöld/snatteri.  
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
 
C15. Det är allvarligare att stjäla/snatta från en klasskamrat än från någon i din parallellklass 
. 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
 
C16. Det är allvarligare att stjäla/snatta en mobil från en kamrat än från ett varuhus eller affär.  
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
C17. Om jag försöker att hindra en kompis från att till exempel snatta eller stjäla något blir jag 
retad. 
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 

 
C18. Ungdomar i andra delar av kommunen snattar och stjäl mer än vad vi som går i vår skola 
gör.  
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
 
C19. Om jag är på andra platser i kommunen känner jag mig rädd för andra ungdomsgrupper. 
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
 
C20. Jag är aldrig rädd när jag är ute på kvällen med mina kompisar. 
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
 
 
C21. Sent på kvällen kan jag känna mig rädd när jag åker buss ensam hem.  
 

    Håller inte alls med       Håller inte med        Håller med      Håller med i högsta grad 
 
___________________________________________________________________________  
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Nu kommer det några avslutande frågor  
 
 
D1. Om någon åker fast för snatteri och är under arton år kopplas socialtjänsten in. De kontak-
tar föräldrarna och snattaren uppmanas till så kallad medling, som betyder att snattaren får 
träffa den drabbade till exempel butikschefen. Sådan medling kan hjälpa den snattande att sluta 
med snatteri. Vad tycker du om detta? 
 

     Mycket bra          Ganska bra          Inte särskilt bra          Inte alls bra  
 
 
D2. Om du vet om att kompisar snattar skulle du berätta det för dina föräldrar?  
 

     Absolut inte          Troligen inte          Kanske              Ja 
 
 
D3. Om du vet om att kompisar snattar skulle du berätta det för din lärare?  
 

     Absolut inte          Troligen inte           Kanske             Ja 
 
 
D4. En ryggsäck står öppen i korridoren. En kompis till dig tar en mobil som ligger i den. Du ser 
det. Hur skulle du göra?  
 

 Ingenting alls                       Säga till kompisen att lägga tillbaka den’ 
 Berätta för annan vuxen            Annat  

 
 
D5. Hur många av dina kompisar vet du har snattat mer än en gång. 
 

 De flesta      Mer än hälften  Mindre än hälften  Nästan inga 
  Inga 

 
 
D6. Nu har du svarat på alla frågor!  
Finns det utöver de frågor du har svarat på något mer du skulle vilja tillägga som du anser är 
viktigt när det gäller snatteri.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack så mycket för hjälpen och att just du deltog! 
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