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Förord 

Några dagar innan min 20-årsdag skrev jag min första metodtenta på univer-

sitetet. Det var grundkursen i sociologi, jag fick nästan full pott och trodde 

knappt att det var sant. Nu fyller jag strax 30 år och har fått ihop en avhand-

ling i kriminologisk metod. Jag är stolt, nöjd och glad, men inte heller nu tror 

jag knappt att det är sant. I media målas 80-talister ofta upp som en generat-

ion med hybris. Vi tror att vi klarar vad som helst och att vi gör det mesta 

bäst själva. Det är möjligt att jag delar vissa egenskaper med den schablon-

mässiga 80-talisten, men två saker är väldigt tydliga: Jag har aldrig känt mig 

säker på att jag skulle fixa det här och det hade aldrig gått utan all den hjälp 

och det stöd jag fått under arbetets gång. Många är ni som förtjänar det in-

nerligaste av tack! 

Inledningsvis vill jag tacka mina intervjupersoner. Utan er hade det inte 

blivit någonting alls. 

Det största tacket går till mina handledare, Jerzy Sarnecki och Eva Tiby. 

Den tacksamhet jag känner över att ha fått förmånen att arbeta under er väg-

ledning är svår att uttrycka i ord. Ni har slitit hårt, lärt och givit mig otroligt 

mycket och har alltid visat en stor tilltro till min förmåga att ro detta i hamn. 

Tack! 

Utöver Eva och Jerzy finns det ett flertal kollegor på Kriminologiska in-

stitutionen som har haft en stor betydelse för både mitt avhandlingsarbete 

och min generella läroprocess som kriminolog. Kommentarer och frågor 

angående avhandlingen såväl som allmänna diskussioner har gett mig viktiga 

intellektuella verktyg för att få ihop den här avhandlingen. Diskussioner om 

politik, frukter, sociala trender och träning, i lunchrummet och under fikaras-

ter likväl som dem rörande vetenskap, teori och metod på olika seminarier 

har stimulerat och skärpt min analytiska förmåga. I samband med mitt slut-

seminarium fick jag många viktiga synpunkter och jag vill särskilt nämna 

Hanns von Hofer, Tove Pettersson och Henrik Tham som genom noggrann 

läsning och värdefulla synpunkter hjälpte avhandlingen framåt. Jag vill då 

också passa på att tacka Sven-Åke Lindgren som i rollen som kommentator 

på seminariet gav den konstruktiva kritik som gjorde det möjligt att färdig-

ställa manuset.  

Jag vill också tacka alla mina doktorandkolleger, nuvarande och före 

detta. Både som grupp och som individer har ni gjort avhandlingsarbetet 

mindre ensamt. Ett särskilt tack riktar jag till Karl-Magnus Carlsson, Johan 

Kardell, Lisa Westfelt och Sofia Wikman som under stora delar av min tid 

 



 

på forskarutbildningen funnits där som bollplank och support och skapat en 

känsla av trygghet. Och till Jenny Viström, som visserligen inte är en dokto-

rand, men väl en fenomenal kollega att lita på i vått och torrt. Tack för all 

tid! 

Dessutom är jag priviligierad med en fantastisk familj och otroliga vänner 

även utanför Kriminologen, och jag vill skänka er det allra varmaste av tack 

för att ni inte bara stått ut med mig under den här perioden, utan också hejat 

på och stöttat. Jag vill egentligen inte nämna någon vid namn (ni vet vilka ni 

är), men kan ändå inte låta bli att tacka Gaia lite extra. Maken till lojal upp-

muntrare får man leta efter. Och så Nils, du är mitt bästa. Att få så mycket 

avhandlingshjälp, mentalt stöd och kärlek från en och samma person – det 

hade jag aldrig trott var möjligt.  

Stockholm, september 2011 

Lina Andersson 
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DEL I: INTRODUKTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Statistics on crime are vital to the criminological enterprise. They help estab-

lish social facts on crime, and these facts both constitute objects of explana-

tion and supply evidence for the assessment of explanations. Unfortunately, 

the statistics on crime are probably the most unreliable and most difficult of 

all statistics on social phenomena. 

  

Sutherland m.fl. 1994 s. 48 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att mäta brottslighet är en av kriminologins mest centrala uppgifter. Mät-

ningar ska ge underlag för beskrivningar av fenomenet brottslighet och där-

med fungera som ett stöd för kriminalpolitiken samt fungera som en grund 

för fördjupade analyser. Den mest använda metoden för att mäta brottslighet 

är att använda den officiella statistiken, den så kallade kriminalstatistiken. 

Där finns det uppgifter om anmälda brott, personer misstänkta för brott samt 

om lagföringar. Självdeklarationsstudier är en forskningsmetod som ska 

fungera som ett alternativ eller komplement till mätningar och data som 

bygger på kriminalstatistiken. Detta gäller framför allt när det är ungdoms-

brottslighet som ska studeras. Genom att fråga personer om deras erfarenhet 

av delaktighet i brottsliga händelser ska självdeklarationsstudierna ge kun-

skap om brottslighetens omfattning, struktur och utveckling över tid, samt 

göra det möjligt att undersöka dess orsaker (Coleman & Moynihan, 1996 s. 

46). Under självdeklarationsstudiernas drygt 60 år långa historia har de för-

ändrat kriminologin, både metodologiskt och teoretiskt. Metodologiskt ge-

nom att de har visat att det är möjligt att fråga personer om deras erfarenhet-

er av delaktighet i brott. Teoretiskt främst genom att de första självdeklarat-

ionsstudierna gav resultat som visade att ett betydligt större antal än vad man 

tidigare hade trott bryter mot lagen och att dessa kom från olika grupper i 

samhället (Porterfield, 1943; Short & Nye, 1956). Idag ger självdeklarations-

studier också delvis en annan bild av brottsutvecklingen än den officiella 

statistiken.  

Metoden mäter brottslighet på ett annat sätt än kriminalstatistiken, och ger 

följaktligen också en alternativ bild av brottslighetens omfattning, struktur 

och utveckling över tid. 

Att kriminalstatistiken som mått på brottslighet är problematiskt har länge 

varit känt, och var en av anledningarna till att självdeklarationsmetoden ut-

vecklades (Sellin, 1931; Persson, 1980; Estrada, 1999; Brå, 2006 a). Vilka 

handlingar som blir upptäckta, definierade, anmälda och registrerade som 

brott hos polisen och andra myndigheter varierar och tolkningar av den offi-

ciella statistiken bör göras med ett kritiskt och försiktigt förhållningssätt. 

Men hur ser det ut med självdeklarationsstudier? Hur kan vi förhålla oss till 
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den alternativa bilden som det alternativa måttet producerar? Vi vet en del 

om vilka handlingar som finns med i den officiella statistiken (Estrada, 

1999; Brå, 2006 a), men vad vet vi om de data som produceras genom själv-

deklarationsstudier? Vilka typer av beteenden och situationer registreras? 

Vad efterfrågas av forskare i frågeformulären och vad rapporteras av de sva-

rande respondenterna?  

Självdeklarationsstudiers tillförlitlighet och giltighet har testats genom en 

rad olika studier. Självdeklarerad data har jämförts med andra källor som 

polisens register och uppgifter från lärare, föräldrar och kamrater. Utgångs-

punkten är då att en hög grad av överensstämmelse styrker metodens kvalitet 

(se t.ex. Farrington, 1973; Hindelang m.fl., 1979; Junger,1989; Maxfield 

m.fl., 2000). Det finns också exempel på experimentella studier där man 

testat betydelsen av olika typer av administration av självdeklarationsstudier, 

ordval samt ordningsföljd i frågor. Detta för att hitta den teknik som på bästa 

sätt ger en så korrekt bild av verkligheten som möjligt (Elmhorn, 1969; 

Krohn m.fl. 1974; Bjarnson, 1995).  

I den här studien är utgångspunkten en annan än i tidigare forskning. Det 

handlar inte om att fastställa hur nära självdeklarationsstudiers bild av brotts-

ligheten är verkligheten. Inte heller att beräkna eventuella felmarginalers 

storlek eller att avgöra metodens tillförlitlighet.  Intresset ligger istället vid 

att få förståelse för vad självdeklarationsstudiers bild av brottsligheten kan 

innehålla och hur den produceras. En naiv och okritisk användning av data 

och statistik är aldrig bra. I tolkning och tillämpning av statistik, liksom av 

all data, är det nödvändigt att granska och förhålla sig till insamlingsproces-

sen och det sammanhang i vilket insamlingen har skett. Men när det kommer 

till självdeklarationsstudier så saknas det kunskapsunderlag som behövs för 

ett tillräckligt kritiskt förhållningssätt. En ordentlig problematisering av me-

toden behövs därmed för att undvika en övertro på självdeklarationsstudier 

som ett objektivt mått på brottslighet och som nyckeln i jakten på mörkerta-

let.  

Den här avhandlingen ska fungera som en sådan problematisering. Den 

ska ge underlag för en nyanserad användning av metoden och synliggöra 

dess grundantaganden och förutsättningar. Det handlar om självdeklarations-

studier som en metod för att mäta brottslighet – vad som kan mätas, vad de 

mäter, och vad det kan innebära för bilden av brottslighetens omfattning, 

struktur och utveckling över tid.  

Det kommande kapitlet består av en beskrivning av kriminalstatistiken, 

hur den används för att mäta brottslighet och de problem som brukar fram-

hållas. Kunskap och förståelse för kriminalstatistiken som produkt och den 

bild den ger av brottslighet är viktig för att kunna sätta självdeklarationsstu-

dier i ett sammanhang. Kapitlet följs av en bakgrund till självdeklarations-

studier som mätmetod, med en kort historisk genomgång, hur metoden an-

vänds idag, vilken kritik som riktas mot den och vilken metodologisk forsk-

ning som har bedrivits på området. Därefter följer ett vetenskapsteoretiskt 
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kapitel där frågan om ”jakten på mörkertalet” problematiseras. Det veten-

skapsteoretiska kapitlet är en central del av avhandlingen då det diskuterar 

självdeklarationsstudiers teoretiska grundantaganden. Det syftar också till att 

lyfta studien från metodologiska frågor till att gälla mer övergripande pro-

blemområden som mätning av sociala fenomen, konstruktionen av brottslig-

heten och huruvida självdeklarationsstudiers främsta fokus – den dolda 

brottsligheten – existerar som en objektiv enhet.  

Därpå presenteras en empirisk översikt av svenska självdeklarationsstu-

dier, med den huvudsakliga frågan hur brottslighet operationaliseras i 

svenska självdeklarationsstudier. Avhandlingens huvudsakliga empiriska 

bidrag består av en närstudie av Sveriges enda nationellt representativa 

självdeklarationsstudie om delaktighet i och utsatthet för brott, Brås Skolun-

dersökning (Brå, 2010 a). I närstudien har ungdomar och forskare intervjuats 

om hur de ser på studien och hur de uppfattar enskilda frågor om erfarenhet-

er av brott i det frågeformulär som används. Intervjuerna analyseras främst 

kvalitativt och ger förståelse för forskares och elevers tolkningar och för-

hållningssätt.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Avhandlingens syfte är att undersöka självdeklarerad brottslighet som forsk-

ningsmetod. Den problematiserar självdeklarationsstudier som instrument 

för att mäta ungdomsbrottslighetens omfattning, struktur och utveckling över 

tid. Genom detta ska betydelse av metod och mätinstrument för produktion-

en/konstruktionen av kriminologiska data belysas och en nyanserad och 

medveten användning av självdeklarerad data möjliggöras. Den övergri-

pande frågeställningen är Vad mäter självdeklarationsstudier avseende 

brottslighet?  

 

För att uppfylla syftet och besvara den övergripande frågeställningen har 

studien designats för att svara på frågorna: 

 

- Hur har det generella begreppet brottslighet omvandlats till konkreta 

frågor i frågeformulär till ungdomar? 

- Hur ser forskare, associerade till Skolundersökningen, på studien 

och på vad den avser att mäta? 

- Hur kan skolelever tolka Skolundersökningens frågor om delaktighet 

och utsatthet för brott? 

- Hur kan vi förstå skolelevers tolkningar av frågor om delaktighet 

och utsatthet för brott – vad påverkar elevernas tolkningar och vad 

får dessa tolkningar för betydelse? 
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1.3 Avgränsningar 

Det finns ett flertal forskningsfält som har mer eller mindre tydliga berö-

ringspunkter med avhandlingens syfte och de analyser som görs i studiens 

olika delar. Ett flertal resonemang i de kommande kapitlen hade varit intres-

santa att diskutera framför allt utifrån områden som det allmänna rättsmed-

vetandet och ungdomars attityder till brott. Eftersom detta är en metod-

avhandling har jag dock valt att hålla arbetet så fokuserat på självdeklara-

tionsstudier som möjligt och lämnar således dessa kopplingar till framtida 

forskning. Några korta kommentarer om hur jag ser på dessa beröringspunk-

ter vill jag dock ge.  

Med det allmänna rättsmedvetandet menas i stora drag allmänhetens upp-

fattning om brott och straff (Jerre & Tham, 2010 s. 9; Axberger, 1996 s. 39; 

Lindén & Similä, 1982). Jag menar att det bakom detta finns en bredare 

fråga som handlar om allmänhetens generella uppfattning om vad som är rätt 

och fel. När ungdomar i intervjuerna resonerar kring vilka typer av händelser 

som ska räknas med i enkätsvaren handlar det till stor del även om vad de 

uppfattar som rätt och fel och vad de ser som brott.  I avhandlingens fråge-

ställning om hur skolelever tolkar Skolundersökningens frågor om delaktig-

het och utsatthet för brott finns det också en underliggande fråga om elevers 

och forskares enighet rörande vilka typer av handlingar som ska räknas re-

spektive inte ska räknas.  En liknande problemställning finns också i forsk-

ning om det allmänna rättsmedvetandet: Finns det ett allmänt rättsmed-

vetande – är allmänheten överens? (se Jerre & Tham 2010 s. 9; Axberger, 

1996 s. 57ff.).   

Ungdomars resonemang kring vad som ska räknas och inte räknas med i 

enkätsvaren blir också en del av den större frågan om ungdomars tal om och 

attityder till våld, stöld och andra problembeteenden.  I svensk forskning har 

dessa frågor hanterats av bland andra Uhnoo (2011) som analyserar moralar-

bete i ungdomars tal om våld och bråk och hur de förhåller sig till legitimitet 

och illegitimitet i våldet och Karlsson och Pettersson (2003) som analyserat 

fokusgruppsintervjuer med ungdomar om genus och våld. Hänvisningar till 

Uhnoo (2011) och till Karlsson och Pettersson (2003) återkommer senare i 

avhandlingen och det blir tydligt att mycket av det som finns med när ung-

domar talar om våld generellt också är relevanta aspekter i en analys av ung-

domars förhållningssätt till enkätfrågor. I analysarbetet med mitt intervju-

material försöker jag dock hålla fast vid mitt fokus på enkätfrågor och svar.    

En viktig avgränsning är också att jag endast undersöker självdeklara-

tionsstudier som mått på brottslighet. Det innebär att jag har studerat de delar 

av frågeformulären som berör delaktighet och utsatthet för brott.  Självdekla-

rationsstudier innehåller också ofta frågeområden där man vill undersöka 

eventuella samvariationer med brottslighet och i viss mån också brottslighet-

ens orsaker, men dessa berörs alltså inte i den här avhandlingen. Vad dessa 
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frågeområden innehåller, exempelvis vilka teorier om brottslighetens orsaker 

som testas, får bli föremål för en annan studie. 
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2. Olika mått på brott – utveckling, metod och 
konstruktioner 

Innan jag går närmare in på avhandlingens huvudområde och koncentrerar 

mig på självdeklarationsstudier, behövs en generell och bredare problemati-

sering av mätning av brottslighet. I det här kapitlet ger jag en beskrivning av 

den officiella kriminalstatistiken, dess historiska utveckling samt problem 

som datakälla för att få kunskap om brottslighetens omfattning, struktur och 

utveckling. Detta ska sedan förhållas till självdeklarationsstudier och offer-

undersökningar. 

2.1 Kriminalstatistikens struktur 

Den svenska officiella statistiken om brott och brottslingar, även kallad kri-

minalstatistiken, består av fyra olika delar: brottsstatistik, lagföringsstatistik, 

statistik från kriminalvården och återfallsstatistik. Brottsstatistiken kan i sin 

tur indelas i uppgifter om anmälda brott, personer misstänkta för brott och 

uppklarade brott (Brå, 2006 a s. 11). En överblick av de olika statistikdelarna 

och dess förhållande till rättskedjan ges i schemat nedan. I schemat och i den 

fortsatta diskussionen utelämnas statistiken om uppklarade brott, återfallssta-

tistiken samt kriminalvårdsdata. De utelämnade statistikgrenarna används 

sällan som mått på brottslighetens omfattning, struktur och utveckling över 

tid, vilket är fokus i den här avhandlingen. Uppklaringsstatistik och återfalls-

statistik kan istället fungera som mått på polisens respektive kriminalvårdens 

effektivitet. En annan möjlig uppdelning av statistiken gäller huruvida den 

innehåller uppgifter om händelser eller personer (se t.ex. Coleman & 

Moynihan, 1996 s. 8; Maguire, 1997 s. 143f.). De olika statistikgrenarna 

varierar också avseende vem som har makten att definiera huruvida en hän-

delse är ett brott eller inte och därmed hamna i statistiken.  
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Figur 1. Förenklad modell över rättsflödet och statistikkonstruktionen1 

De delar av kriminalstatistiken som ligger närmast syftet med självdeklarat-

ionsstudier är uppgifter om anmälda brott och uppgifter om misstänkta per-

soner. Uppgifter om anmälda brott eller anmälningsstatistiken är den data-

källa som oftast används för att mäta brottslighetens struktur och utveckling 

över tid. Anmälningsstatistiken anses vara den källa som ger den mest till-

förlitliga bilden eftersom det är den statistikgren som ligger närmast själva 

händelsen eller brottet (se Sellin 1931 och 2.2 Kriminalstatistikens utveckl-

ing nedan). Händelsen har gått igenom färre antal tolkningssteg (vad jag 

betecknar som definitionsmakt i modellen), vilket innebär att inte lika många 

faktorer har möjlighet att påverka om händelsen återfinns i statistiken som 

när det gäller statistikgrenar senare i flödet. Det som anmäls ligger dock inte 

i direkt anslutning till händelsen. För att en händelse ska anmälas och regi-

streras krävs det att den upptäcks och definieras som ett brott. Alla händelser 

som definieras som brottsliga anmäls inte heller och blir således inte en del 

av anmälningsstatistiken. Man talar här om den dolda brottsligheten eller om 

det så kallade mörkertalet (jag återkommer till diskussionen om mörkertalet 

nedan, kap. 4. Mörkertalet – en konstruktiv jakt?). Oavsett detta är enheten i 

anmälningsstatistiken således händelser. Om man utifrån anmälningsstatisti-

ken hanterar frågan om brottslighetens omfattning, struktur eller utveckling 

över tid är det händelser man syftar på och inte personer.  

                                                      
1 Modellen är en egen omarbetad version och förenkling utifrån modeller i Nordisk kriminal-
statistik (NUK 1981 s. 6) och Kriminalstatistik 2008 (Brå 2009 s. 15). 
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Misstankeregistret, det vill säga uppgifter om misstänkta personer an-

vänds när man istället vill ha data på individnivå. Ledet ligger längre bort 

från den brottsliga händelsen i flödet. Utöver att händelsen ska anmälas ska 

det också gå att knyta en gärningsperson till den anmälda händelsen. Sta-

tistiken ger oss dock information som inte finns tillgänglig i anmälningsre-

gistret då det innehåller information om misstänkta personer. Således är en-

heten här personer istället för händelser.  

Lagföringsstatistiken har ett ännu längre avstånd till händelsen. Här ska 

inte bara en händelse tolkas som brottslig och anmälas av ett eventuellt offer 

eller vittne, registreras hos polisen och få en misstänkt gärningsperson knu-

ten till sig. Här handlar det också om att den misstänkte personen bedömts 

skyldig av en domstol (eller av åklagare vid åtalsunderlåtelse och strafföre-

läggande) (Brå, 2006 a s. 40). I lagföringsstatistiken finns därmed en högre 

säkerhet för att en registrerad enhet verkligen innebär att ett brott har begåtts. 

En domstol har gjort bedömningen att händelsen har ägt rum, att handlingen 

var brottslig, och vem som är den skyldiga gärningspersonen.  

Eftersom de olika delarna av kriminalstatistiken bygger på olika led i 

rättsflödet och olika aktörer är med och tolkar samt har makt att definiera 

situationen, kommer också bilderna av brottsligheten skilja sig åt mellan de 

olika statistikgrenarna (Maguire, 1997 s. 139f.; Brå, 2006 a). Nedan går jag 

närmare in på problem med kriminalstatistiken samt diskuterar hur man kan 

se den som en social konstruktion, men först vill jag ge ett översiktligt histo-

riskt perspektiv. 

2.2 Kriminalstatistikens utveckling 

När man ser till kriminalstatistikens historia går det inte riktigt att använda 

samma indelning som den som redovisats ovan och som gäller för hur sta-

tistiken delas in idag. Den åtskillnad som gjorts mellan händelser och perso-

ner som enheter i statistiken går dock att hålla sig till och den visar att sta-

tistiken historiskt framför allt redovisat data om personer och inte om hän-

delser.
2
 Den äldsta statistiken rörande brottsliga händelser är uppgifter om 

dödsorsaker, där det går att utläsa information om antalet personer som avli-

dit till följd av mord eller dråp (Sjöström, 2002 s. 63; von Hofer, 2008 s. 

13f.).
3
 Uppgifterna kan härledas ända till tabellverkets grundande under mit-

ten av 1700-talet (Sjöström, 2002). Dödsorsaksstatistik kan dock inte räknas 

som kriminalstatistik eftersom den inte är kopplad till instanser inom rättsvä-

sendet. I viss mån används emellertid dödsorsaksstatistiken tillsammans med 

                                                      
2 Personer som lagförts fler än en gång under ett år återkommer dock lika många gånger i 
statistiken (Brå, 2006 a s. 40). På det sättet motsvarar statistiken inte exakt antalet lagförda 
personer, utan just antalet lagföringar.  
3 Det finns också statistik om våld under tidigare perioder. Den är dock skapad senare genom 
dokumentstudier där statistiken alltså konstruerats i modern tid (se Kaspersson, 2000). 
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övrig sjukvårdsdata även idag för att studera våldsbrottslighet. Kriminalsta-

tistikens historia börjar istället år 1830 när lagföringsstatistik började syste-

matiseras. Domstolar ålades att sända in uppgifter om avgjorda brottmål till 

justitiedepartementet (SOU 1954:35 s. 39). Vilka övriga uppgifter omkring 

gärningspersonen och brottet som samlats in har varierat över tid. Det hand-

lar exempelvis om gärningspersonens kön, hur specifikt brottet beskrivits, 

samt om brottet begåtts under ”dryckenskap”. År 1913 flyttas ansvaret över 

från justitiedepartementet till statistiska centralbyrån och statistiken systema-

tiserades ytterligare (SOU 1954:35 s. 39f). Från år 1994 ansvarar Brottsföre-

byggande rådet för hantering och utveckling av den officiella kriminalsta-

tistiken (Brå, 2006 a. 10).  

I ett internationellt perspektiv ingår den svenska kriminalstatistikens bör-

jan i hög grad i den övriga europeiska utvecklingen. Frankrike var först med 

en nationell systematisk kriminalstatistik 1827 (Beirne, 1993 s. 2) och det 

var i linje med denna som den svenska statistiken upprättades (von Hofer, 

2008 s. 13). Liksom i Sverige var det i Frankrike i första hand data från 

åklagare och domstolar som användes, det vill säga lagföringsstatistik 

(Beirne, 1993 s. 80). I USA utvecklades en nationellt enhetlig kriminalsta-

tistik senare. Vissa delstater förde statistik över lagföringar redan under 

1800-talet, och ansträngningar för att implementera ett enhetligt system 

gjordes under 1900-talets första hälft, vilket skapade debatter om vilken typ 

av statistik som var mest giltig. Även efter att definitioner och system har 

utarbetats är det frivilligt för de lokala och regionala myndigheterna att vida-

rebefordra data till ansvariga myndigheter på federal nivå och statistiken är 

således inte geografiskt heltäckande (Maltz, 1977).  

Redan när kriminalstatistiken började användas under första hälften av 

1800-talet fanns det också en medvetenhet om att den inte gav någon full-

ständig bild av brottsligheten. Som en av statistikens pionjärer problematise-

rade fransmannen Quetelet det faktum att det fanns händelser som inte kom 

till polisens kännedom och som därmed inte fanns registrerade i statistiken. 

Det fanns en dold brottslighet, ett mörkertal, med varierande storlek bero-

ende på brottstyp. Quetelet menade dock att förhållandet mellan den kända 

och den dolda brottsligheten var stabil och inte varierade över tid, mellan 

olika områden eller mellan befolkningsgrupper, och att anmälningsstatisti-

ken därför ändå var tillförlitlig som källa för att mäta utveckling och fördel-

ning (Beirne, 1987 s. 1153; Taylor, 1998 s. 569). Senare användare av sta-

tistiken ifrågasatte dock Quetelets tes och menade istället att förhållandet 

mellan den kända och den dolda brottsligheten varierar stort, inte endast 

beroende på brottstyp, utan även mellan olika områden inom och mellan 

länder samt utifrån social klass, kön och etnisk grupp. Variationerna i sta-

tistiken antas handla om anmälningsbenägenhet och polisens arbete och rap-

portering (Persson, 1980 s. 20; Kivivuori, 2011 s.31). Genom empiriska 

studier under 30-talet visar exempelvis Sellin att svarta amerikaner löper 

större risk att hamna i brottsstatistiken än vita amerikaner vid samma typ av 
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brott (Sellin, 1935; Sellin, 1938). Det var också Sellin som uttryckte att pro-

blemen med kriminalstatistiken ökar ju längre mätningen är från handlingen. 

Uppgifternas tillförlitlighet är högre om de är inhämtade i de led i rättsflödet 

som ligger närmast händelsen (Sellin, 1931). 

Kanske är Sellins antaganden en av förklaringarna till att det från och med 

andra hälften av 1900-talet även finns med polisdata i den svenska kriminal-

statistiken. Från 1950 finns det statistik om anmälda brott och misstänkta 

personer (SOU 1954:35 s. 40; Ekström, 2008 s. 13). Anmälningsstatistiken 

innebär att det nu även finns statistik där händelser fungerar som den mätta 

enheten istället för personer. Vissa begränsade förändringar i administration-

en har gjorts sedan statistiken inrättades, men oftast görs bedömningen att 

det är meningsfullt att använda anmälningsstatistiken för att undersöka 

brottsutvecklingen (se t.ex. Brå 2008 s. 23).  

Samma kritik och antaganden ligger också till grund för utvecklingen av 

självdeklarationsstudier och offerstudier. Båda metoderna växte fram i USA; 

självdeklarationsstudier från 1940- och 50-talen, och offerstudier från 1960-

talet (Coleman & Moynihan, 1996 s.12). Att utvecklingen startade i USA går 

att förstå utifrån att man där hade stora problem med den officiella kriminal-

statistiken. Självdeklarations- och offerstudier skulle just fungera bland an-

nat som kompletterande mått på brottslighetens omfattning, struktur och 

utveckling över tid. De var avsedda för att kunna fånga mörkertalet och ge 

en mer heltäckande bild av den faktiska brottsligheten (Coleman & Moyni-

han, 1996 s. 46). I självdeklarationsstudier och offerstudier tillfrågas perso-

ner direkt om händelser de varit med om. Mätningen ligger därmed närmare 

händelsen, som första steg i den kedja eller rättsflöde som skisserats ovan 

(figur 1), vilket, enligt Sellins antaganden, förväntas ge mer giltig data om 

brottslighet (se Sellin, 1931). Händelsen behöver inte gå igenom lika många 

tolkningssteg innan registreringen sker. I dessa mätningar kan man således 

se det som att definitionsmakten ligger hos gärningspersonen respektive 

offret, beroende på om det är en självdeklarations- eller offerstudie. Det är 

de som svarar på frågorna som definierar huruvida en händelse ska rapporte-

ras och komma med i statistiken. En viss makt ligger dock även hos forskare 

som både definierar vilka frågor som ska ställas och hur dessa ska formule-

ras, liksom att vi sedan bearbetar och tolkar resultaten. Avseende självdekla-

rationsstudier berörs dessa frågor närmare i kommande delar av avhandling-

en. Offerstudier beskrivs översiktligt senare i det här kapitlet.     

2.3 Vad mäter kriminalstatistiken? 

Det som idag framhålls som avgörande för om en handling ska komma med i 

kriminalstatistiken är anmälningsbenägenheten och handlingens synlighet 

(Brå, 2006 a s. 71). Främst gäller detta anmälningsregistret, men de övriga 

statistikgrenarna är också beroende av vilka brott som anmäls. När det hand-
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lar om våldsbrott antas anmälningsbenägenheten (viljan att rapportera en 

handling som brottslig till polisen) påverkas av relationen mellan offer och 

gärningsperson, brottets grovhet, andra omständigheter kring situationen, 

samt förväntningar på vad polisen kan göra åt det eller hur man tror att man 

ska bli bemött av polisen (Brå, 2006 a s. 71; Coleman & Moynihan 1996, s. 

33). Relationen mellan offer och gärningsman antas påverka på det sätt att 

våldshandlingar där gärningspersonen är känd för offret anmäls till polisen i 

mindre utsträckning, och brottets grovhet genom att grövre handlingar rap-

porteras i större utsträckning (Brå, 2006 a s. 71f.; Persson, 1977 s. 479). Det 

innebär till exempel att den bild av våldsbrottsligheten som anmälningssta-

tistiken ger till stor del innehåller grovt gatuvåld.  

Den bild som anmälningsstatistiken producerar av tillgreppsbrott kan an-

tas främst innehålla stölder med privatpersoner som offer och då främst 

handlingar som upplevs integritetskränkande och där den stulna egendomen 

är försäkringsskyddad. Företag anmäler sällan lindriga stöldbrott om de inte 

kan uppge någon misstänkt. Sannolikheten att handlingar som skulle kunna 

uppfattas som stölder ska upptäckas är också mindre om det är ett företag 

som utsätts (Brå, 2006 a s. 72; Persson, 1977 s. 479).  

I vilken utsträckning de handlingar som brukar kallas för offerlösa brott 

finns representerade i den officiella bilden av brottsligheten är helt beroende 

av polisens och andra myndigheters resurser och prioriteringar. Det handlar 

exempelvis om trafikbrott, ekonomisk brottslighet och narkotikabrott. Men 

även vissa tillgreppsbrott påverkas av prioriteringar och resurser då till ex-

empel omfattningen av anmälda butiksstölder är beroende av butiksägares 

satsningar på bevakning (Coleman & Moynihan, 1996 s. 32; Brå, 2006 a s. 

71).  

Även olika tekniska detaljer är viktiga för hur bilden av brottsligheten 

produceras i den officiella statistiken. De administrativa rutinerna hos polis 

och olika myndigheter avgör om en anmälan registreras som ett brott, det vill 

säga om en handling definieras som ett brott och i så fall vad det är för 

brottstyp (Estrada, 1999 s. 10; Brå, 2006 a s. 17). Det handlar alltså om hur 

olika anmälda eller av polisen upptäckta handlingar ska klassificeras. Är det 

ett brott? Hur många brott handlar det om i en specifik situation? Är det ett 

rån eller en fickstöld, en våldtäkt eller sexuellt utnyttjande? Brottsförebyg-

gande rådet ger ut instruktioner för hur anmälningar och misstankar av brott 

ska kodas (klassificeras). Ett sådant dokument är avgörande för vilken bild 

av brottsligheten som den officiella statistiken producerar (se Brå, 2007 a). 

2.4 Kriminalstatistiken som en social konstruktion 

Utifrån resonemanget ovan är brottslighet enligt den officiella statistiken en 

socialt konstruerad produkt (se von Hofer, 2008 s. 5). Olika aktörer, definit-

ioner och klassifikationer i de olika statistikgrenarna bestämmer vad produk-
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ten innehåller. Lagstiftningens kategorisering av vissa handlingar som brott 

blir det första steget i konstruktionen och finns sedan som en genomgående 

definition, men den åtföljs också av tolkningar, definitioner och klassifikat-

ioner av olika händelser som brottsliga eller inte. Händelser ska upptäckas 

och anmälas av berörda personer och sedan hanteras av olika instanser i 

rättsväsendet. Relationer, skada, kontext, resurser och offentliga dokument 

är bara några exempel på faktorer som påverkar hur klassifikationer av hand-

lingar som brottsliga eller inte görs. Den kunskap som finns om hur kon-

struktionsprocessen av den officiella brottsligheten går till och vad produk-

ten består av gör det lättare att tolka statistiken och ökar då också möjlighet-

erna för adekvata tillämpningar (Coleman & Moynihan 1996; Estrada 1999; 

Brå, 2006 a). Olika delar av kriminalstatistiken konstruerar därmed också 

olika bilder eftersom de faktorer som påverkar bilderna skiljer sig mellan de 

olika statistikgrenarna.  

Självdeklarationsstudier konstruerar ytterligare en bild av brottslighet. 

Definitionsmakten och tolkningsföreträdet skiftar och mätningen sker när-

mare de händelser som ska mätas. För att en händelse skall komma med i 

den statistik som självdeklarationsstudier producerar krävs inte att den upp-

täcks av polis eller anmäls och registreras av någon. Här räcker det med att 

en tillfrågad person definierar en händelse som vad som efterfrågas i frå-

gorna i en enkät. Det innebär också att det är andra definitions- och tolk-

ningsprocesser som blir relevanta för att förstå vad självdeklarationsstudiers 

bild kan innehålla och hur den konstruktionen går till, än vad som gäller för 

kriminalstatistiken. För att få kunskap om konstruktionsprocessen av den 

självdeklarerade brottsligheten – vad denna produkt består av – kommer 

några steg i dessa tolkningar och definitioner av händelser och enkätfrågor 

behandlas i den här avhandlingen. Liksom vad gäller kriminalstatistiken 

förbättrar sådan kunskap förutsättningarna för att kunna göra bästa möjliga 

tolkningar och tillämpningar av producerad data och på så sätt öka validitet-

en. 

2.5 Offerundersökningar 

Som jag beskrivit ovan utvecklades offerstudier, liksom självdeklarations-

studier, för att fungera som ett mätinstrument av brottslighet där även hand-

lingar som inte kommer till polisens kännedom skulle fångas. Skillnaden 

mellan självdeklarationsstudier och offerundersökningar är att i offerunder-

sökningar ställs frågor om respondentens eventuella utsatthet för brott och 

inte om dess delaktighet, vilket är fallet i självdeklarationsstudierna. Offer-

undersökningar kan därmed inte användas för att undersöka vilka gärnings-

personerna är, eftersom de inte frågar om vem som har begått brottet. Det 

främsta syftet har istället varit att uppskatta omfattningen av utsatthet för 

brott och hur den fördelar sig inom befolkningen. Genom att fråga respon-
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denter om de anmält brott de utsatts för har resultaten också använts för att 

få kunskap om vilka händelser som anmäls till polisen och varför, och har 

därmed ibland också kunnat fungera som utgångspunkt i beräkningar av 

mörkertalets storlek (Coleman & Moynihan, 1996 s. 70ff). Precis som själv-

deklarationsstudier konstruerar offerundersökningar en annan bild av brotts-

ligheten än den officiella statistiken. Det är andra tolkningar och definitioner 

som avgör vilka händelser som rapporteras.  

Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan 1974 undersökt svenskars lev-

nadsförhållanden (ULF) och sedan 1978 har detta också inbegripit utsatthet 

för olika brott. Genom strukturerade intervjuer har ett urval av den vuxna 

befolkningen, 16-84 år, tillfrågats om deras erfarenheter av att utsättas för 

olika tillgreppsbrott och våldsbrott. Mätningarna har pågått sedan 1978 vil-

ket också gör det möjligt att se förändringar i svaren över tid. Sedan starten 

har 164 000 personer deltagit i studien (Statistiska centralbyrån, 2004). Se-

dan 2006 har också Brottsförebyggande rådet genomfört en årlig nationell 

trygghetsundersökning (NTU). Syftet med NTU är framför allt att få en bild 

av utsatthetens utveckling över tid. Ett representativt urval av befolkningen 

mellan 16 och 79 år tillfrågas om utsatthet för tillgreppsbrott, hot, våld, sex-

uella övergrepp och trakasserier. Datainsamlingen sker huvudsakligen ge-

nom telefonintervjuer (Brå, 2011 a).    

Självdeklarationer innehåller också ofta några frågor om utsatthet, vilket 

gör att de delvis också kan ses som offerstudier. Till viss del kommer jag i 

avhandlingen därför även beröra frågor om utsatthet och vad dessa frågor 

mäter. Detta trots att det inte är en studie om offerstudier. Att självdeklarat-

ionsstudier innehåller frågor om utsatthet är en tillgång eftersom det gör det 

möjligt att undersöka samband mellan delaktighet och utsatthet. I nästa kapi-

tel följer en mer djupgående introduktion till självdeklarationsstudier.  
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3. Självdeklarationsstudier som mätmetod 

 

3.1 Bakgrund 

Efter att ha resonerat kring kriminalstatistiken som mått på brott, samt givit 

en kortfattad beskrivning av offerstudier närmar jag mig nu avhandlingens 

huvudsakliga fokus, självdeklarationsstudier. Kapitlet innehåller en kort 

historisk sammanfattning av självdeklarationsstudiens utveckling, samt en 

överblick i hur metoden används idag.  

3.1.1 Några viktiga hållpunkter 

Hindelang m.fl. (1981 s. 88) sammanfattar målet med självdeklarationsstu-

dier i två punkter:  

1) att konstruera en mätning av brottslighetens omfattning, struktur och vari-

ation,  

2) och att testa teorier om brottslighetens bakomliggande mekanismer.  

Jag menar dock att självdeklarationens syfte att ge ett bättre mått på brotts-

lighet är närvarande i båda dessa punkter, eftersom måttet på brottslighet är 

den beroende variabeln när de kriminologiska teorier om brottslighetens 

bakomliggande mekanismer testas. Båda målsättningarna fanns också i hög 

grad närvarande redan i de första självdeklarationsstudierna. Men samtidigt 

så var det resultaten på den första punkten som höjde intresset för att an-

vända metoden i större utsträckning även för att utveckla och testa teorier. 

Porterfield (1943) och Short & Nye (1956) visade dels att det var möjligt att 

använda självdeklaration som instrument för att mäta brottslighet. Respon-

denter var benägna att svara på frågor om straffbelagda handlingar i större 

utsträckning än vad man hade förväntat sig. Dels visades att andelen ungdo-

mar som svarade att de hade begått någon av de efterfrågade brottsliga hand-

lingarna var betydligt högre än vad tidigare studier med andra typer av da-

takällor hade visat. Dessutom var prevalensen mer jämnt fördelad över popu-
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lationen än vad tidigare forskning visat och sambandet mellan socioekono-

misk status och brottslighet var betydligt svagare än förväntat. Efter att dessa 

studier publicerats kom en rad uppföljare där man ville testa olika hypoteser 

om brottslighetens orsaker, så som samband med familj, skola och kamrater 

(Dentler & Monroe, 1961; Reiss & Rhodes, 1963; Voss, 1964;). Självdekla-

rationsstudiers verkliga genombrott som ett instrument för att testa och ut-

veckla kriminologiska teorier kom emellertid först 1969 och då genom 

Hirschis Causes of Delinquency.
4
  

De allra första studierna bör alltså ses som experimentella försök för att 

testa metodens potential. Genomförandet var bristfälligt på ett flertal sätt, 

bland annat genom att urvalet inte var slumpmässigt. Men framför allt har de 

allra tidigaste studierna kritiserats för sina frågeformulär där de frågor som 

formade ett index över brottslighet anses mäta för lindriga brott för att vara 

intressanta, att frågornas svarsalternativ för att ange frekvenser av brottsligt 

beteende inte fungerade, samt att referensperioden i frågorna skapade onö-

digt stora mätfel (Thornberry & Krohn, 2000). 

Under slutet av 50-talet och början av 60-talet började också idén om 

självdeklarationsmetoden att tillämpas i de skandinaviska länderna. I Oslo 

fick 125 juridikstudenter besvara ett frågeformulär om delaktighet i brott så 

tidigt som 1959 (Andenaes m.fl., 1960). I Uppsala replikerades studien redan 

samma år med ett liknande urval (Nyquist & Strahl, 1960), och i Göteborg 

1962, men då med medicinstudenter (Forsman & Gentz, 1962). De tre skan-

dinaviska studierna gav liknande resultat som de tidigare amerikanska – en 

hög andel av respondenterna svarade att de hade begått flera av de efterfrå-

gade handlingarna. I Nyquist och Strahls studie från 1959 rapporterade 48 

procent av de manliga och 38 procent av de kvinnliga respondenterna att de 

snattat pengar hemifrån (författarnas egen formulering), 43 respektive 10 

procent att de snattat från kiosk eller affär och 59 respektive 5 procent att de 

hade gjort sig skyldiga till skadegörelse. Bland Forsman och Gents medi-

cinstudenter var motsvarande andelar 41 procent av männen respektive 34 

procent av kvinnorna (snattat pengar hemifrån (författarnas egen formule-

ring)), 28 respektive 13 procent (snatteri från kiosk eller affär) och 30 re-

spektive 5 procent (skadegörelse). Under första hälften av 60-talet gjordes 

också försök till ett gemensamt nordiskt jämförande projekt genom att samla 

in data vid mönstringen inför militärtjänstgöringen. Projektet ledde aldrig till 

någon publicerad jämförande studie (Kivivuori 2007 s. 3), men nationella 

delresultat finns publicerade (Werner, 1972; Stangeland & Hauge, 1974).  

Även de frågeformulär som användes i de tidiga skandinaviska studierna 

har kritiserats för att främst fånga relativt triviala beteenden. De tillämpar 

                                                      
4 Utifrån sin enkätstudie med ca 3600 pojkar om anknytning, delaktighet, engage-

mang och tilltro till det konventionella samhället, samt frågor om delaktighet i brott 

grundade Hirschi teorin om sociala band, vilken fortfarande är en inflytelserik kri-

minologisk teori (jag återkommer till Causes of Delinquency nedan i avsnitt 3.2.2).  
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inte heller urvalsmetoder som gör det möjligt med några säkra generali-

seringar (Nyquist & Stahl, 1960; Forsman & Gentz, 1962; Werner, 1972; 

Stangeland & Hauge, 1974). Utan tvekan hade ändå de tidiga självdeklarat-

ionsstudierna, både de amerikanska och de skandinaviska, stort inflytande på 

den kriminologiska forskningen. Som framgått ovan visade försöken att det 

var möjligt att fråga och få svar från individer om deras egen brottslighet. De 

höga nivåer som resultaten visade tydde på att respondenterna var beredda 

att erkänna att de begått otillåtna handlingar och att det därmed var menings-

fullt att fortsätta att utveckla metoden. Att brottsligheten inte fördelade sig 

över befolkningen på det sätt som man tidigare trott gjorde också att den 

kriminologiska forskningen motiverades till att utveckla nya teorier om 

brottslighetens orsaker (Coleman & Moynihan, 1996 s. 50f.).5 

Dessutom går det att argumentera för att självdeklarationsstudierna har 

haft och har en kriminalpolitisk betydelse. Kriminologins uppgift är inte att 

driva kriminalpolitik, forskning bör drivas av kunskapstörst och inte av en 

vilja att finna bevis för den redan formulerade politiken (Fattah, 2008 s. 7). 

Det innebär dock inte att den kriminologiska forskningen inte bör användas i 

kriminalpolitiken, eller att forskare inte kan argumentera för en viss politik. 

Forskning kan förhålla sig kritisk eller positiv till en viss policy utifrån em-

piriska resultat utan att vara ideologistyrd (Fattah, 2008 s. 23). Jag menar 

emellertid att det sällan är möjligt att vara fullständigt fri från värderingar, 

inte minst påverkar forskarnas förförståelse vilka problem de väljer att un-

dersöka. Även forskningsresultat lämnar öppet för tolkningar och kan exem-

pelvis användas på olika sätt i politiken. I en grundlig genomgång av själv-

deklarationsmetodens historia visar Kivivuori (2011) hur resultaten av själv-

deklarationsstudier användes som argument i den kriminalpolitiska debatten 

mot hårda straff och mot behandling av brottslingar. Utifrån självdeklarat-

ionsstudiernas resultat menade man att då brottslighet är någonting ”nor-

malt” är inte ”brottslingar” annorlunda jämfört med den ”laglydiga” delen av 

befolkningen. Skillnaden är att de som blir brottslingar är de som upptäcks 

och då är det inte rättvist att straffa och inte heller att behandla dem som 

råkar bli påkomna. Självdeklarationsstudierna skulle alltså leda till att straf-

fen mildrades och behandling av ”brottslingar” minskade. Men resultat från 

självdeklarationsstudier kan också leda politiken i motsatt riktning. Att 

brottsligheten generellt är omfattande och att vissa brottstyper är mer ut-

bredda kan bland annat påverka straffbestämmelserna och leda till en skärp-

ning av straffen, tvärtemot de tidiga självdeklarationsstudiernas syften. I 

Regeringens proposition om ändring i brottsbalken (Prop. 1987/88: 120 s. 

100) och Ett reformerat straffsystem. Betänkande av Straffsystemkommittén 

(SOU 1995:91 del II s. 120) framgår att en ökad omfattning eller utbredning 

                                                      
5 Det gäller dock inte fördelningen mellan pojkar och flickor. Dessa fördelningar har antingen 
inte undersökts då urvalet i flera studier i första hand bestått av endast pojkar eller visat på 
förväntade skillnader där pojkarnas nivåer är högre än flickornas.  
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av ett visst brott kan komma att innebära en straffskärpning. Om självdekla-

rationsstudierna visade på högre nivåer än förväntat eller på en ökning över 

tid skulle de därmed kunna medföra en utveckling mot strängare straff. Sam-

tidigt står det i betänkandet att en ökad utbredning i första hand ska leda till 

satsningar på att förebygga den aktuella brottstypen (SOU 1995:91 del II s. 

120). Självdeklarationsstudiernas resultat skulle på så sätt inverka på hur 

samhället prioriterar sina resurser. Att den bild av ungdomsbrottsligheten 

som självdeklarationsstudier ger har betydelse för kriminalpolitiken framgår 

bland annat i en skrivelse från Justitiedepartementet (2010 s. 31ff.). Skrivel-

sen är en rapportering av arbetet efter ett uppdrag från Justitiedepartementet 

och innehåller förslag för effektivisering av arbetet mot ungdomskriminali-

tet.  I skrivelsen uppmärksammas ungdomsbrottslighetens utbredning, med 

hänvisning till bland annat Brå:s Skolundersökning, och vikten av att satsa 

på förebyggande åtgärder riktade mot ungdomar. Ungdomsbrottslighetens 

omfattning fungerar då som en utgångspunkt för de satsningar som föreslås.  

3.1.2 Moderna självdeklarationsstudier  

Det finns fortfarande kritik att rikta mot självdeklarationsstudier och deras 

metodologi, men metoden har också utvecklats sedan de första pionjärstudi-

erna. 

Idag är självdeklarationsstudier en av de vanligaste metoderna för att mäta 

brottslighet (Junger-Tas & Marshall, 1999; Piquero m.fl., 2002; Jolliffe 

m.fl., 2003). Liksom de tidiga studierna syftar de flesta senare självdeklarat-

ionsstudier till att uppfylla båda de mål som Hindelang m.fl. formulerade 

1981: att mäta brottslighetens omfattning och att testa kriminologiska teorier 

om brottslighetens orsaker (Ring, 1999; Moffitt, 2001: Wikström, 2005; 

Junger-Tas m.fl., 2010). Enkäterna administreras både genom självadmini-

strerade ”papper och penna”-enkäter, datorstödda enkäter och strukturerade 

intervjuer. De är ofta lokala eller regionala, även om det också finns exempel 

på nationellt representativa studier (Junger-Tas & Marshall, 1999; Zauber-

man, 2009). I de allra flesta fall består den undersökta populationen av ung-

domar. Anledningen till att vuxenpopulationer sällan är aktuella är att validi-

teten antas vara lägre i studier av vuxna eftersom de ger socialt önskvärda 

svar i större utsträckning än ungdomar (Junger-Tas & Marshall, 1999 s. 323; 

s. 330). Att ungdomar är den huvudsakliga populationen i självdeklarations-

studier kan också fungera som en förklaring till att metoden har blivit så 

vanlig. Vanligtvis används skolor eller skolklasser som urvalsenheter, och 

ungdomarna besvarar enkäten under skoltid i sina klassrum. Det gör under-

sökningen enkel att administrera, kostnadseffektiv och ger förhållandevis 

höga svarsfrekvenser (Aebi, 2009 s. 35f.). Svarsfrekvenser för skolbaserade 

självdeklarationsstudier i Europa varierar i huvudsak mellan 70 och 90 pro-

cent (Zauberman, 2009).  
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3.2 Självdeklarationsstudier internationellt6 

Internationellt är antalet genomförda självdeklarationsstudier stort och det 

inflytande de har haft på kriminologin och politiken är betydande. Det finns 

inte någon möjlighet att ta upp och diskutera samtliga studier, men jag anser 

det ändå meningsfullt att nämna några som har varit särskilt viktiga för ut-

vecklingen av dels självdeklarationsmetodiken, dels kriminologiska teorier. 

De studier som beskrivs nedan fungerar också som exempel på olika sätt 

metoden använts. 

3.2.1 Longitudinella studier 

Jag anser fyra longitudinella studier, där självdeklarerad brottslighet använts 

som en viktig datakälla, vara särskilt angelägna att lyfta fram. De två brit-

tiska studierna Cambridge Study in Delinquent Development och The Pe-

tersborough Adolescent and Young Adult Development Study (PADS+), den 

Nya Zeeländska studien The Dunedin Multidisciplinary Health and Devel-

opment Study, samt USA:s National Youth Survey.  

The Cambridge Study in Delinquent Development är en longitudinell stu-

die med det ursprungliga syftet att undersöka utvecklingen av kriminalitet 

och övrigt problembeteende bland innerstadspojkar i London.
7
 Man sökte 

svar på frågor som varför pojkar började med kriminalitet och varför, re-

spektive varför inte, det fortsatte in i vuxen ålder. För att undersöka de här 

frågorna behövde man ha ett material som gjorde det möjligt att testa många 

hypoteser om möjliga orsaker till och faktorer korrelerade med brottslighet. 

Urvalet av undersökningspersoner består av 411 pojkar som följts mellan 8 

och 46 års ålder. En rad olika metoder har använts – intelligens- och person-

lighetstest, registerdata, personliga intervjuer och intervjuer med närstående, 

som kamrater, föräldrar och lärare. Självdeklarationsstudier om egen brotts-

lighet gjordes med pojkarna från 14 års ålder (Farrington m.fl., 2001).   

I PADS+ är antalet deltagare 716 och urvalet har gjorts slumpmässigt ur 

en population bestående av 11-åringar bosatta i och i närheten av Peters-

borough. Den självdeklarerade brottsligheten mäts här genom ett självadmi-

nistrerat frågeformulär, där respondenterna sitter i små grupper och formulä-

ret introduceras och övervakas av forskare. Datainsamlingen påbörjades 

2002, genomförs årligen och kommer att fortsätta fram till år 2012 då under-

sökningsdeltagarna är 20-21 år gamla. Utöver enkäten till deltagarna, där 

frågor om delaktighet i brott ingår, samlas data in genom intervjuer med 

vårdnadshavare och en surveyundersökning riktad till urval av den vuxna 

befolkningen i Petersborough. Syftet med en enkät riktad till en allmän vux-

                                                      
6 En mer detaljerad översikt av svenska självdeklarationsstudier ges i kapitel 5 samt i bilaga 1.  
7 Jämför senare kommentarer (5.3.1) om att kriminologi oftare handlar om mäns brottslighet 
än om kvinnors, och att instrumenten därmed också anpassas därefter. 
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enpopulation är att bland annat mäta den sociala karaktären på olika områ-

den och graden av social kontroll (Wikström, 2009).
8
 

I The Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study kombin-

eras självdeklarerad brottslighet med officiella register och information från 

vårdnadshavare, kamrater, lärare och partners. Syftet med projektet är att 

studera prediktionsmöjligheter från barndom till senare hälsa och beteende; 

utveckling av hälsa och beteende från barndom till vuxen ålder; och före-

komsten av hälso- och beteendeproblematik och samband mellan olika typer 

av problematik. Den självdeklarerade brottsligheten fungerar således som en 

av flera beroende variabler och börjar användas från att undersökningsdelta-

garna är 13 år gamla (Moffitt m.fl., 2001). Projektets urval bestod från bör-

jan, när deltagarna var tre år, av 1139 individer, men endast 724 deltog vid 

självdeklarationsstudien vid 13 års ålder. Självdeklarationsstudien gjordes 

enskilt med varje respondent och för att inte riskera problem för responden-

ter med begränsad läsförmåga användes kort där en fråga i taget fanns att 

läsa. För dem som ändå hade problem att läsa frågan själv lästes den upp av 

den närvarande forskaren (Moffitt & Silva, 1988).   

The US National Youth Survey skiljer sig från de tidigare tre longitudi-

nella studierna genom att urvalet är större (ca 1700 individer) och nationellt 

representativt. Det finns dock inte lika mycket data om varje individ då 

självrapporten endast kombineras med registerdata och inte med exempelvis 

anhörigintervjuer. Studien påbörjades också när deltagarna var äldre än i de 

övriga studierna (11-17 år) (Elliott, 1994). 

Teoretisk betydelse 

De teoretiska betydelser dessa longitudinella självdeklarationsstudier spelat 

återfinns främst i tre teoretiska perspektiv om brottslighetens mekanismer 

och orsaker. The Cambridge Study in Delinquent Development har spelat en 

viktig roll i utvecklingen av The integrated cognitive antisocial potential 

theory (ICAP) där olika teoretiska perspektiv som strain, stämpling, kontroll-

teorier, inlärningsteorier och rational choice kombineras för att finna viktiga 

skydds- och riskfaktorer för antisocialt beteende (Farrington, 2005 s. 76ff.). 

PADS har använts för att testa och utveckla The Situational Action Theory 

som innebär att interaktionen, i vissa situationella kontexter, mellan indivi-

dens och dess omgivnings karaktär är det som avgör en eventuell utveckling 

av problembeteenden (Wikström, 2005).  

Ett resultat av The Dunedin Multidisciplinary Health and Development 

Study som har haft teoretisk betydelse är att ungdomar utvecklar antisocialt 

beteende av två huvudsakliga anledningar. Den ena formen av antisocialt 

beteende beror på en neuropsykologisk störning, som är ovanlig och finns 

hos män i större utsträckning än hos kvinnor. Den andra formen är lika van-

                                                      
8 Studien har en egen webbplats med utförlig information om bl.a. studiens design och in-
strument, samt publikationer inom projektet www.pads.ac.uk  

http://www.pads.ac.uk/
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lig hos båda könen och handlar främst om sociala relationer (Moffitt m.fl., 

2001). 

3.2.2 Tvärsnittsdesign 

Causes of Delinquency 

Hirschis studie som publicerades i boken Causes of Delinquency 1969, kan 

ses som självdeklarationsstudiens stora genombrott. Här användes metoden 

på ett större urval än tidigare och syftade till att på ett systematiskt sätt testa 

en teori om brottslighetens orsaker. Hirschi utgick från ett kontrollteoretiskt 

perspektiv och utvecklade utifrån sitt teoretiska perspektiv och resultaten 

från datamaterialet teorin om sociala band. I stora drag handlar det om att 

individer med starka sociala band – anknytning, engagemang, deltagande 

och tilltro till det konventionella samhället, hindras att begå brottsliga hand-

lingar. Individer med svaga sociala band hindras inte och kan bryta mot 

samhällets normer och begå brott.  

Studiens urval bestod från början av 5545 individer, både pojkar och 

flickor, men i analyserna används endast pojkarnas enkäter. Besvarandet av 

enkäten skedde på skoltid och i de flesta fall administrerades ifyllandet av 

respondenternas lärare. Det frågeformulär som användes var omfattande och 

delades upp i tre delar som av de flesta elever besvarades vid tre olika till-

fällen. Den skala som i analysen används för att mäta brottslighet (delin-

quency) består av sex frågor och täcker in beteenden som rör lindrig och 

grov stöld, skadegörelse och våld. (Hirschi, 1969) 

International Self-Reported Delinquency Study (ISRD) 

Den grundläggande tanken med ISRD är att skapa möjligheter för internat-

ionellt komparativa studier. Man vill både kunna jämföra nivåer av delaktig-

het i brott och också kunna testa kriminologiska teorier i olika kulturella och 

nationella kontexter. Studien har hittills genomförts i två omgångar. I den 

första omgången deltog 13 länder och data samlades in under 1989 och 1990 

(Junger Tas m.fl., 1994). I den andra omgången var Sverige ett av de 31 

länder som deltog och data samlades i huvudsak in under 2006. I båda om-

gångarna är det främst europeiska länder, men även Canada, USA och Vene-

zuela har funnits med. Den undersökta populationen består av ungdomar 

mellan 13 och 16 år, urvalen i de olika länderna är antingen nationella eller 

klustrade baserat på städer i olika storlekar. Data har samlats in genom ett 

självadministrerat frågeformulär i klassrum (Junger Tas m.fl., 2010). 

Det insamlade komparativa materialet ligger till grund för ett flertal stu-

dier, dels de huvudsakliga redovisningarna av de enskilda nationella resulta-

ten dels mindre komparativa studier med olika fokus och mer begränsade 

delar av materialet (se t.ex. Kivivuori, 2007).  
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3.3 Vanlig kritik 

Problem förenad med självdeklarationsstudier är till stor del densamma som 

gäller enkätstudier generellt. Det rör sig då främst om bortfallsproblematik, 

externt och internt; formulärkonstruktion; påverkan från yttre faktorer; re-

presentativiteten hos urvalet; bearbetningsfel; och tolkningsproblematik, 

både för respondenter att tolka otydliga frågor och för forskare att tolka och 

begripliggöra resultat (Deming, 1944; Converse & Presser, 1986; Frankfort-

Nachmias & Nachmias, 1996 s. 245).  

Utöver den här generella problematiken kritiseras också självdeklarat-

ionsstudier om brottslighet utifrån en rad mer specifika brister eller risker. 

Bortfallsproblematiken kan vara extra allvarlig eftersom det finns risker att 

de grupper av ungdomar som är mer brottsbelastade inte finns med i studier-

na, vilket påverkar resultaten. I postenkäter genom att de som har en hög 

brottsbelastning väljer att inte svara på formuläret och i skolundersökningar 

då risken för frånvaro på grund av skolk är högre bland brottsbelastade ung-

domar samt att institutionsplacerade ungdomar inte kommer med i urvalet. 

Enligt kritiken avspeglar metoden således främst förhållandevis konforma 

ungdomars begränsade brottslighet (Hindelang et.al. 1979; Elliott & Ageton 

1980; Ward, 1998 s. 10; Thornberry & Krohn, 2000; Shannon, 2006; McVie, 

2009 s. 167). Detta förstärks av att det finns studier som visar att viljan att 

svara uppriktigt skiljer sig mellan ungdomar med hög brottsbelastning och 

ungdomar som endast begått ett fåtal mindre allvarliga brott. Ungdomar med 

låg brottsbelastning tenderar att svara mer uppriktigt än de med hög belast-

ning. Studierna har i huvudsak gått ut på att jämföra elevernas svar på frågor 

om de åkt fast för polisen med polisens register. Man menar därmed att gra-

den av validitet skiljer sig mellan olika grupper. Skillnader mellan olika 

grupper förklaras också med varierande läsförståelse, förtroende för anony-

miteten och enkättrötthet (Hindelang et al., 1981; Huizinga & Elliott, 1986 s. 

319; Junger-Tas, 1994). Att resultat från självdeklarationsstudier likväl visar 

att en så stor andel av ungdomarna har begått brott förklarar man med att de 

beteenden som efterfrågas i studierna främst rör relativt bagatellartade före-

teelser. Det skulle i så fall innebära att de främst mäter den kriminalitet som 

är vanlig hos tämligen välanpassade ungdomar (Farrington, 1973; Huizinga 

& Elliott, 1986 s. 309; Ward, 1998 s. 10; Thornberry & Krohn, 2000).  

Ett viktigt område i kritiken, kopplad till om ungdomar är beredda att 

svara uppriktigt på frågor om delaktighet och utsatthet för brott, handlar om 

respondenters benägenhet att avge socialt önskvärda svar. Man menar att när 

enkätfrågor avser känsliga frågor är risken stor att de svar som avges repre-

senterar respondentens uppfattning om vad som är socialt förväntat snarare 

än att representera personens attityd eller erfarenhet (Bergman & Wärneryd, 

1982 s. 110). Den här typen av kritik innebär att självdeklarationsstudier i 

viss mån kan anses lida av samma problematik som kriminalstatistiken. Det 

rapporteras betydligt fler händelser i självdeklarationsstudier än vad som 
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anmäls till polisen, men det är också rimligt det finns händelser som skulle 

kunna rapporteras, men som inte gör det, samt att vissa typer av händelser 

rapporteras i mindre utsträckningen och att det så kallade mörkertalet även i 

självdeklarationsstudier är skevt fördelat. 

En mer övergripande invändning eller problematisering som görs av 

självdeklarationsstudier som metod, hänger samman med den ovan be-

skrivna kritiken om att självdeklarationsstudier främst speglar förhållandevis 

konforma ungdomars relativt begränsade brottslighet (Hindelang et.al. 1979; 

Elliott & Ageton 1980; Ward, 1998 s. 10; Thornberry & Krohn, 2000; Shan-

non, 2006; McVie, 2009 s. 167). Den övergripande problematiseringen 

handlar om att självdeklarationsstudierna, utöver att underskatta nivåer av 

ungdomsbrottslighet, har en problematisk inverkan på kriminologins ut-

veckling. Kritiker menar att självdeklarationsstudiernas intåg i den krimino-

logiska forskningen har gjort att de grupper som tidigare varit i fokus nästan 

försvunnit från forskningen. Självdeklarationsstudier är en bekväm metod, 

ungdomar i skolåldern är lättillgängliga genom skolorna och enkätundersök-

ningar smidiga att genomföra. Men ungdomar i de faktiska riskgrupperna, 

ungdomar på gatan eller de som är lite äldre, undersöks inte. Kanske är det 

viktigare att studera dem som begår allvarligare brott än skolelever som snat-

tar från butiker och från skolan. Att studierna i första hand studerar förhål-

landevis konforma ungdomar får också konsekvenser för hur man bör tolka 

de samband respektive icke-samband som självdeklarationsstudier visar. 

Exempelvis är det möjligt att det icke-samband de tidiga studierna visade 

mellan socioekonomisk status och brottslighet hade sett annorlunda ut om 

populationen, liksom operationaliseringen av brottslighet, varit annorlunda 

(Hagan & McCarthy, 1997 s. 5f.).   

Den delen av kritiken som kommer hanteras mer utförligt i den här av-

handlingen berör i första hand tolkningsproblematiken, dvs. problematik 

gällande respondenternas tolkningar av frågorna. Deming (1944 s. 367) skri-

ver, i sin klassiska artikel om potentiella fel i surveyundersökningar, att en 

viss grad av tolkningsfel alltid föreligger oavsett forskares intentioner och 

noggrannhet. Det kan handla om missförstånd och respondentens oförmåga 

att förstå vissa centrala begrepp eller bristande koncentration i läsningen av 

frågorna. Jag kommer dock inte att främst förhålla mig till tolkningsproble-

matik som tolkningsfel i den bemärkelsen att frågor missförstås och tolkas på 

ett felaktigt sätt. Istället kommer jag att med ett mer öppet förhållningssätt 

söka förståelse för hur tolkningar kan se ut. Detta öppna förhållningssätt 

grundar sig i min syn på brottslighet och på mätning och validitet vilket ut-

vecklas i kapitel 4. Den empiriska frågan om tolkningar undersöks i närstu-

dien (kap. 7 till kap. 13). I denna berörs delvis kritiken om att ungdomar med 

olika grader av brottserfarenhet skiljer sig åt avseende benägenheten att 

svara ärligt på frågorna, betydelsen av socialt önskvärda svar, liksom kriti-

ken om att självdeklarationsstudier främst mäter triviala förseelser. Frågan 

om de beteenden som efterfrågas i studierna främst rör triviala förseelser 
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hanteras även i genomgången av operationaliseringen av brottslighet i 

svenska självdeklarationsstudier (kap. 5).  

3.3.1 Metodologisk forskning 

Forskning som bedrivits för att möta den ovan beskrivna kritiken mot själv-

deklarationsstudier är till stor del begränsad till att omfatta kvantitativa och 

experimentella studier. Det handlar till stor del om kriterievalideringar mot 

registrerad brottslighet eller andra typer av register eller alternativa data 

(Gould, 1969; Olofsson, 1971; Hindelang m.fl., 1979; Hindelang m.fl., 1981; 

Junger, 1989; Maxfield m.fl., 2000; Jolliffe m.fl., 2003; Farrington m.fl., 

2003; ; Shannon, 2006; Shannon & Innala, 2007; se Thornberry & Krohn, 

2000 för en översikt).  

En vanlig metod är att jämföra svaren på frågor om ungdomars kontakt 

med polisen med uppgifter i polisens register (Olofsson, 1971; Farrington, 

1973; Maxfield m.fl., 2000; Jolliffe m.fl., 2003),
9
 även uppgifter från kompi-

sar, lärare och föräldrar förekommer som jämförande data (Hindelang m.fl., 

1981 s. 111). Ofta visar resultat från den här typen av studier att 10-20 % av 

respondenterna inte rapporterar brottslighet som finns registrerad i annan 

data (Junger, 1989 s. 273), men samtidigt varierar nivåerna stort, dels mellan 

olika studier, dels när man jämför överensstämmelsen i olika grupper. Max-

field m.fl. (2000 s. 105) redovisar exempelvis att endast 75 procent av delta-

gande ungdomar med registreringar hos polisen redovisar dessa i självdekla-

rationsstudien. Exempelvis så går det att hitta varierande grader av över-

enstämmelse beroende på etnicitet, socioekonomiska status och skoltrivsel. 

Junger (1989) har jämfört fyra olika etniska grupper och hur väl deras 

självrapporterade uppgifter stämmer med polisens register och får fram att 

skillnaderna är betydligt större mellan självrapporterad data och polisens 

uppgifter i två av grupperna. Liknande resultat hittas i Hindelang m.fl. (1981 

s. 171) där man har jämfört ett självdeklarationsmaterial i Seattle med polis-

data på individnivå och utifrån jämförelsen menar att den självdeklarerade 

datan har lägre validitet hos svarta pojkar än hos vita (se även Piquero m.fl., 

2002; Jolliffe m.fl., 2003 och Fendrich & Johnson, 2005; för liknande resul-

tat). De förklaringar som ges till skillnaderna är främst att grupper som är 

mer utsatta i samhället tenderar att hysa mindre förtroende för auktoriteter 

och myndigheter och därför inte litar på anonymiteten i självdeklarationsstu-

dierna. Grupper som har ett annat modersmål än det som används i enkäten 

                                                      
9 Ett annat exempel på kriterium att jämföra den självdeklarerade brottsligheten med redovi-
sas i Clark & Tifft 1966. De har låtit en liten del av ett ursprungligt urval som besvarat ett 
frågeformulär också delta i ett test med en polygraf (lögndetektor) för att mäta respondenter-
nas eventuella över- och underrapporteringar. Resultatet visar att ”validiteten” skiljer sig 
mellan olika frågor, där exempelvis lindrig stöld underrapporteras i stor utsträckning medan 
att ha startat ett slagsmål överrapporteras. Kriteriet kan dock betecknas som kontroversiellt 
och problematiskt både avseende vetenskaplig kvalitet och etik.  
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kan också ha problem att läsa och förstå frågorna, vilket ökar risken för 

missförstånd och internt bortfall och därmed försämrar validiteten (Junger 

1989). Det finns också studier som menar att skillnaden mellan självrappor-

terad och officiell data är stor och i hög utsträckning avgörande. Man menar 

dock inte att det innebär att självdeklarationsstudierna är invalida utan att de 

har andra svagheter och styrkor än den officiella statistiken (Farrington, 

2003 s. 954f.).  I tolkningen av dessa metodologiska undersökningar och 

validitetsstudier bör man dock komma ihåg att de flesta forskare som ge-

nomfört dem även ägnar sig åt självdeklarationsstudier i sin övriga forskning 

och att det därmed ligger i deras intresse att metoden bedöms som giltig 

(Huizinga & Elliott, 1986 s. 308). Jag har tidigare skrivit om att forskningen 

ska vara fri från värderingar och intressen (se Fattah, 2008 s. 7), och samti-

digt problematiserat huruvida det är möjligt. Kanske är det här ett exempel 

på forskning där neutraliteten kan ifrågasättas. En forskare som ägnat stora 

delar av sin karriär åt en viss metod kan möjligen påverkas i sin tolkning av 

validitetsstudiers resultat. 

Det finns också exempel på experimentella studier där man testat effekten 

av varierande typer av administration. Elmhorn (1969 s. 46) undersökte be-

tydelsen av anonyma respektive identifierade formulär och fann att de ele-

verna i hennes urval som fått sätta sitt namn på enkäten rapporterade betyd-

ligt lägre brottsbelastning än de som var anonyma. Roxell (2006) undersökte 

också betydelsen av anonymitet genom att jämföra tre urval varav två var 

anonyma och ett identifierbart. Det identifierbara urvalet angav generellt 

lägre nivåer av delaktighet i brott och Roxells slutsats är att anonymiteten 

kan ha en avgörande betydelse för ungdomars benägenhet att rapportera 

delaktighet i brott i enkäter (s. 168f.). I en studie där lärar- respektive 

forskarövervakat ifyllande av ett frågeformulär om droganvändning har jäm-

förts visar Bjarnson (1995) att de skillnader som går att se inte är signifi-

kanta. De är inte heller entydiga i riktning.  Krohn m.fl. (1975) hittar inte 

heller några signifikanta skillnader i rapporterad marijuanaanvändning, stöld 

eller våld beroende på om rapporteringen har skett genom en självadmini-

strerad enkät eller genom en strukturerad intervju. De påpekar dock att vissa 

små skillnader ändå finns i urvalet, där de som själva fått fylla i sina svar 

rapporterat de efterfrågade beteendena i något större utsträckning än de som 

blivit intervjuade.  

Betydelsen av frågeformuleringar och frågornas ordningsföljd i ett formu-

lär har också undersökts i olika studier, men med varierande resultat (Hinde-

lang m.fl., 1981; Junger-Tas & Marshall, 1999 s. 327).
10

 I en studie från 

1980 testar Sheley betydelsen av frågeformulärets form och enskilda frågors 

direkta kontext och visar att det inte har någon avgörande betydelse för re-

sultatet. Studien handlar dock om attityder till brottslighet och det är tvek-

                                                      
10 Att ordval och frågeordning har betydelse visar även forskning kring generell surveymeto-
dik (se t.ex. Converse & Presser 1986 37ff.). 
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samt huruvida resultaten går att generalisera till frågor om brottsligt bete-

ende. Olika former av reliabilitetstest har också genomförts i en rad studier, 

bland annat med hjälp av den så kallade test-retest tekniken (Hindelang 

m.fl., 1981; Moffitt & Silva, 1988). Bland annat jämförde Ring (1999 s. 74) 

svaren på två uppsättningar frågor som skilde sig något från varandra. Den 

ena uppsättningen avsåg frågor om egen delaktighet och den andra om man 

begått samma handlingar ensam eller tillsammans med en kamrat. Ring be-

dömde överensstämmelsen som tillfredställande.  

Ovanstående metodologisk forskning om självdeklarationsstudier har gett 

viktig information om självdeklarationsundersökningarnas kvalitet och till 

viss del också om hur de kan förbättras. Men de ger ingen djupare förståelse 

för de processer som ligger bakom ett ifyllt svar i ett frågeformulär om del-

aktighet och utsatthet för brott. Vi får inte veta vilka situationer som ligger 

till grund för jakande svar i enkäten, hur respondenten förhåller sig till ex-

empelvis en begränsad tidsperiod i frågan eller med vilket engagemang eller 

vilja att samarbeta som en respondent går in i svarsprocessen. Kring dessa 

frågor är forskningen istället mycket begränsad.  

Jag har beskrivit ovan att tolkningsproblematik lyfts fram som en allvarlig 

brist vid surveyundersökningar generellt och vid självdeklarationsstudier om 

brottslighet specifikt, trots detta har jag ändå endast funnit ett fåtal studier 

som med en kvalitativ ansats undersöker respondenternas tolkningar av en-

käternas frågor. Inför en större självdeklarationsstudie med skolpojkar gjorde 

Elmhorn (1969) en förprövning av frågeformuläret med hjälp av uppfölj-

ningsintervjuer. Hon lät 40 pojkar fylla i formuläret som vanligt och inter-

vjuade dem i efterhand om deras tolkningar av frågorna. Elmhorn fann att 

pojkarnas tolkningar i de flesta fall stämde väl överens med forskarens av-

sikt, men att det också fanns exempel på frågor där en stor andel av pojkar-

nas tolkningar avvek på ett avgörande sätt. Bland annat så fanns det pojkar 

som tolkat ordet ”taga” i en fråga om stöld från varuhus i en betydligt bre-

dare bemärkelse än att stjäla, som var avsikten med frågan. Vilket Elmhorn 

menar kan innebära en överrapportering då pojkarna kan ha räknat med sa-

ker som de inte tagit olovligt. På samma fråga var det några pojkar som hade 

missat att det inte endast var att ta någonting från ett varuhus som efterfråga-

des, utan också om man tagit något från en person. Att detta missades kan 

istället ha inneburit en underrapportering (s. 26ff.).  Stangeland och Hauge 

gjorde en liknande kontroll 1974 i anslutning till en självdeklarationsstudie i 

Norge, med syftet att undersöka vilka specifika situationer respondenterna 

hade i åtanke när de besvarade frågorna. Resultaten visar att stora delar av de 

situationer respondenterna beskriver är förhållandevis oskyldiga, och fors-

karna menar att skadan av handlingen därmed är mycket begränsad. Variat-

ionerna är dock stora mellan olika respondenter. Författarna menar också att 

det är möjligt och i hög grad meningsfullt att göra den här typen av inter-

vjuer för att få en ökad kunskap om vad det är man mäter i självdeklarat-

ionsundersökningar om egen delaktighet i brott (Stangeland & Hauge, 1974). 
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3.4 Den nominella definitionen 

Vad det är man avser att mäta med självdeklarationsstudier - vad syftet är, 

vad instrumentet ska fånga och kanske vad man avser med brottslighet – är 

fundamentala frågor i ett sammanhang där självdeklarationsstudiers kon-

struktion av brottslighet ska undersökas.
11

 Det handlar om det nominella 

begreppet och den nominella definitionen och det som menas är det teore-

tiska begrepp som man avser fånga med en mätning (Cronbach & Meehl, 

1955; Björkman, 2000 s. 4). I självdeklarationsstudier finns det naturligtvis 

ett flertal olika mer eller mindre teoretiska begrepp eller fenomen som ska 

mätas. Det kan bland annat handla om sociala band, skolprestationer och 

självkontroll. I den här avhandlingen ligger dock intresset i hur fenomenet 

och begreppet brottslighet definieras, konstrueras och mäts.  I senare avsnitt 

kommer begreppet brottslighet diskuteras utförligt: I kapitlet Mörkertalet – 

en konstruktiv jakt? (kap. 4) om hur man kan se på vad brottslighet är; i 

översikten av svenska självdeklarationsstudier (kap. 5) om den operationella 

definitionen av brottslighet; och i närstudien (kap. 7) om hur några forskare 

ser på det som de avser att mäta med Brå:s Skolundersökning.  Det är ändå 

angeläget att redan här ge en redogörelse för den vanliga användningen av 

begreppet i självdeklarationsstudier och alltså vad det är som avses med att 

mäta brottslighet.
12

  

I inledningen beskrevs hur självdeklarationsstudier vuxit fram som ett 

komplement till kriminalstatistiken för att ge ett alternativt mått på brottslig-

het (Farrington, 1973; Coleman & Moynihan, 1996; Junger-Tas & Marshall, 

1999 s. 292; Thornberry & Krohn, 2000). Självdeklarationsstudier skulle 

fungera som ett mätinstrument för att ge samma information som den offici-

ella statistiken men utan dess systematiska fel (Hindelang m.fl., 1981 s. 88). 

Det innebär också att den nominella definitionen av brottslighet blir den-

samma i självdeklarationsstudier som i den officiella kriminalstatistiken, det 

vill säga en legalistisk definition (Hindelang m.fl., 1981 s.88). De båda måt-

ten eller källorna ska beskriva samma sak, bland annat antalet gärningar 

beskrivna i brottsbalken och som är belagda med straff. Men där självdekla-

                                                      
11 Frågan om hur brottslighet som begrepp ska definieras är inte endast en fråga i självdekla-
rationsstudier med syftet att mäta brottslighet, utan även för kriminologin generellt. Det finns 
också olika synsätt på vad brottslighet är och hur det ska hanteras inom kriminologisk forsk-
ning. Den juridiska definitionen säger att brottslighet är alla beteenden som bryter mot lagen, 
oavsett om de hanteras som brottsliga av någon annan. Medan mer kritiska perspektiv menar 
att ett beteende endast får social relevans om det uppfattas och hanteras som brottsligt av 
samhället (Gould, 1969). Då blir det också relevant med forskning om vilka beteenden som 
uppfattas som brottsliga i samhället och hur den processen går till (se kapitel 4 för fortsatt 
diskussion). 
12 Som tidigare nämnts har inte alla självdeklarationsstudier som övergripande syfte att mäta 
brottslighetens omfattning. Det kan handla om att man istället är intresserad av att undersöka 
samband mellan brottslighet och andra variabler eller förekomsten av specifika brottstyper. 
Även i de fall där syftet är att undersöka samband mellan brottslighet och andra variabler blir 
dock brottslighet ett centralt begrepp som måste definieras både nominellt och operationellt. 
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rationsstudierna förväntas mäta detta med färre fel. Det som skiljer de två 

olika måtten åt blir då istället de operationella definitionerna – hur den legal-

istiska definitionen omvandlas till någonting mätbart, alltså hur man mäter 

dessa handlingar. På samma sätt är också en vanlig uppfattning att självde-

klarationsstudier ska mäta gärningar som bryter mot lagen och som gör att 

gärningsmannen löper en överhängande risk att utsättas för någon form av 

sanktion om hon eller han skulle bli upptäckt (Huizinga & Elliott, 1986; 

Junger-Tas & Marshall, 1999 s. 319). Att den officiella definitionen av 

brottslighet ska vara utgångspunkten för självdeklarationsstudiers operation-

aliseringar är dock inte alltid en självklarhet. Internationellt används begrep-

pet Self-Reported Delinquency i benämningen av den här typen av studier, 

vilket kan skapa förvirring då begreppet delinquency har varierande betydel-

ser i olika språk, kulturer och juridiska system. I vissa kontexter är det syno-

nymt med lagbrott och i andra har en bredare betydelse och snarare skulle 

översättas med problembeteende. I flera internationella studier inkluderas 

därmed beteenden i de generella delinquency measures (brottslighetsindex) 

som inte definieras som brottsliga i en svensk kontext (Aebi, 2009 s. 31f.).  

Att det går att förhålla sig på olika sätt till vad det är som ska mätas i en 

självdeklarationsstudie handlar till stor del om frågan huruvida det är möjligt 

att enas kring vad brottslighet är och om en enhetlig definition är nödvändig. 

Dessa frågor berörs mer utförligt i nästa kapitel. 
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4. Mörkertalet – en konstruktiv jakt? 

Den uppmärksamma läsaren har redan konstaterat att det i den här avhand-

lingen ingår en rad vetenskapsteoretiska frågeställningar. Då det kräver ut-

förliga resonemang och problematiseringar har jag hittills försökt avstå från 

att använda alltför vetenskapsteoretiskt laddade begrepp och att göra tydliga 

ontologiska och epistemologiska markeringar. Nu är det dock dags att ta tag 

i dessa frågor och i det här kapitlet görs utrymme för att hantera självdekla-

rationsstudiers vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Jag diskuterar olika 

synsätt och perspektiv, och resonerar kring hur relevanta vetenskapsteore-

tiska begrepp kan tillämpas på självdeklarationsstudier. Kapitlet bör ses som 

teoretiskt och är till för att sätta avhandlingen i ett teoretiskt sammanhang 

samt identifiera självdeklarationsstudiers vetenskapsteoretiska grundanta-

ganden. Jag vill också se om dessa grundantaganden är utvecklingsbara och 

analysera hur studierna kan användas.   

De begrepp som hanteras och används i kapitlet och de resonemang som 

förs är till stor del generella och inte endast möjliga att tillämpa på syftet för 

den här avhandlingen. Resonemangen förs på ett sätt så att de knyts till äm-

net för avhandlingen då kapitlet ska fungera som en hjälp i att förstå min 

utgångspunkt i analysen av de empiriska materialen. Men de ska också ge 

möjligheter att lyfta blicken från avhandlingens konkreta frågeställningar till 

anslutande breda och abstrakta problemområden. Jag menar exempelvis att 

det inte går att hantera frågor om vad självdeklarationsstudier mäter utan att 

också diskutera vad begrepp som faktisk brottslighet och mörkertal innebär. 

Inte heller går det att diskutera vad faktisk brottslighet och mörkertal innebär 

utan att hantera frågor om vad verkligheten är och består av, samt vilken typ 

av kunskap det är rimligt och meningsfullt att sträva efter. Det innebär att det 

som i det tidigare avsnittet Den nominella definitionen (3.4) definierades 

som självdeklarationsstudiers studieobjekt ”antalet gärningar beskrivna i 

brottsbalken och som är belagda med straff” kommer att problematiseras 

utifrån en vetenskapsteoretisk begreppsram.  

4.1 Självdeklarationsstudier och jakten på mörkertalet 

En avgörande utgångspunkt som först måste tydliggöras är att jag här förut-

sätter att brott och brottslighet är konstruktioner som stipuleras juridiskt uti-

från kollektiva definitionsprocesser i samhället. Jag menar dessutom att detta 



 43 

ställningstagande delas av de allra flesta moderna samhällsforskare och är 

således inte någon kontroversiell fråga. Brottslighet eller vad som är brotts-

ligt varierar beroende på historisk och samhällelig kontext och definieras 

genom en politisk process. Utan definitioner av brott skulle det inte finnas 

någon brottslighet (se Quinney, 1970; Estrada, 1999; Lindgren, 2005; jmf. 

Fattah, 2008 s. 14). Definitionen av brott stipuleras i brottsbalken som en 

handling däri beskriven och belagd med straff (BrB 1:1). Fokus i det här 

kapitlet ligger vid huruvida man med utgångspunkt i att den legalistiska de-

finitionen är en konstruktion sedan kan tala om en faktisk objektiv brottslig-

het utifrån denna definition av brott.  

I inledningen har självdeklarationsstudier definierats som en datain-

samlingsmetod där man med syftet att försöka mäta brottslighet frågar indi-

vider om deras erfarenheter av deltagande i brottsliga händelser13 (Coleman 

& Moynihan, 1996 s. 46). Jag har också konstaterat att metoden växte fram 

som ett komplement till den officiella kriminalstatistiken på grund av insik-

ten om olika brister med kriminalstatistiken (Farrington, 1973; Junger-Tas & 

Marshall, 1999 s. 292; Thornberry & Krohn, 2000). Den officiella kriminal-

statistiken kritiseras ofta för att visa på en felaktig bild av brottslighetens 

omfattning då en stor andel av de begångna brotten inte kommer till polisens 

kännedom, det så kallade mörkertalet. Även avseende brottslighetens struk-

tur och utveckling över tid menar man att tillförlitligheten är bristfällig ef-

tersom anmälningsbenägenheten antas variera beroende på typ av brott samt 

över tid (Thornberry & Krohn, 2000). Självdeklarationsstudier skulle fun-

gera som ett mätinstrument för att ge samma information som eftersträvas 

med den officiella statistiken men utan dess systematiska fel (Hindelang 

m.fl., 1981 s. 88). Att självdeklarationsstudier som forskningsmetod har sin 

hemvist i en specifik vetenskaplig och vetenskapshistorisk kontext blir där-

med tydligt. Det är jakten på mörkertalet som är metodens ursprung och som 

historiskt varit dess centrala funktion. Jag menar att detta är relaterat till 

synen på den ”faktiska brottsligheten”. I bilden av mörkertalet ingår en upp-

fattning om att den ”sanna” siffran över antalet begångna ”brott” finns där 

ute någonstans. Ingen känner till talet, omfattningen, vare sig av den totala 

brottsligheten eller av olika brottstyper, men forskningen bör sträva efter att 

få den totala bilden. Det existerar alltså en faktisk brottslighet, oberoende av 

människans förståelse eller tolkning, och det som begränsar oss att få kun-

skap om den faktiska brottsligheten är våra metoder. Självdeklarationsstudier 

ska fungera som en metod som för oss närmare den fullständiga bilden (Co-

leman & Moynihan, 1996 s. 20).   

                                                      
13 I avhandlingen diskuteras i viss mån även mätning av utsatthet för brott, men definitionen 
av självdeklarationsstudier är ändå frågeundersökningar om eget deltagande.  
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4.1.1 Självdeklarationsstudier för att mäta verkligheten 

En sådan här beskrivning av självdeklarationsstudier implicerar att metoden 

också innebär en materialistisk syn på brott och brottslighet. En materialist-

isk verklighetssyn innebär att verklighetens centrala beståndsdelar är det 

materiella, materia som tar fysisk plats, som kan avgränsas, observeras och 

mätas (Benton & Craib, 2001 s. 4; Sohlberg & Sohlberg, 2008 s.43). Om 

detta ska förhållas till brottslighet så skulle det innebära att ett brott är den 

fysiska eller materiella händelse som sker. En stöld är en stöld för att en 

person olovligen tar ett objekt och en sådan handling beskrivs som ett brott i 

Brottsbalken. Stölden går att observera, den är inte beroende av att någon 

registrerar händelsen i sitt medvetande, att någon tolkar den som en stöld, 

eller att händelsen i en domstol konstateras vara brottslig. Oavsett om någon 

bevittnar händelsen, om personen som olovligen tar objektet uppfattar det 

som att hon eller han har stulit något, eller om den som blir av med objektet 

upptäcker det och/eller anmäler det, så är händelsen utifrån ett materialistiskt 

perspektiv en stöld då det hade gått att observera. Det går med andra ord att 

utifrån ett materialistiskt synsätt att tala om en faktisk brottslighet och ett 

mörkertal. Det finns en total summa brottsliga händelser ”där ute i verklig-

heten”. En stor andel av dem är dolda - de leder till varken anmälan, åtal 

eller dom. De kanske inte överhuvudtaget upptäcks eller uppfattas av någon 

som ett brott, kanske inte ens att den som genomför handlingen uppfattar det 

som någonting brottsligt. Men deras existens är ändå giltig, händelserna är 

en del av den faktiska brottsligheten och mörkertalet. Jag menar således att 

självdeklarationsstudiers syften, att mäta den faktiska brottsligheten, innehål-

ler grundantaganden i enlighet med en materialistisk verklighetssyn. 

Samma traditionella och generella beskrivning av självdeklarationsstudier 

för också tankarna till en realistisk kunskapssyn (Benton & Craib, 2001 s. 4). 

Syftet med självdeklarationsstudier är att nå kunskap om denna materiella 

verklighet eller faktiska brottslighet. Att det är materiella ting med observer-

bara egenskaper som utgör verkligheten gör att det, åtminstone teoretiskt, 

går att nå objektiv kunskap. Genom att observera den materiella världen är 

det möjligt att nå en oberoende sanning (Rosing, 2002 s. 16). Samma inställ-

ning liknas ibland vid ett geografiskt förhållningsätt till kunskapsproduktion. 

Det finns en främmande verklighet där ute, och med rätt karta är den till-

gänglig och färdig att upptäcka och avbilda (Andersson, 2004 s. 131f.). Sam-

tidigt är det få inom den moderna samhällsvetenskapen som menar att forsk-

ningen någonsin kan vara helt objektiv, i bemärkelsen oberoende av tolk-

ningar och värderingar (Clark, 1998 s. 1243). Att hävda att exempelvis en 

självdeklarationsstudie ska kunna fungera som ett fullständigt neutralt in-

strument, fritt från värderingar och tolkningar anses inte rimligt. På samma 

sätt har också de, inom samhällsvetenskapen, tidigare så dominerande strikt 

positivistiska reglerna och förhållningssätten – naturvetenskaplig metodik, 

observerbarhet, distans och yta (Durkheim, 1898 s. 1; Neurath 1929, s. 32-
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34) – starkt ifrågasatts och övergetts. Oavsett övriga vetenskapsteoretiska 

ställningstaganden finns det en förhållandevis bred enighet om att det inte 

går att hålla en fullständig distans mellan sociala studieobjekt och forskare 

(Clark, 1998 s. 1243; Delanty & Strydom 2003 s. 13; se Liedman, 1998 för 

en översikt av den vetenskapsteoretiska utvecklingen). En materialistisk 

verklighetssyn och en realistisk kunskapssyn innebär istället ofta en strävan 

att på ett så korrekt sätt som möjligt ge kunskap om och avbilda verklighet-

en. Kanske är det också utifrån ett sådant perspektiv som det enklast går att 

förstå självdeklarationsstudier som en generell metod. Utgångspunkten är att 

det existerar en faktisk brottslighet, men det är omöjligt att få fram ett exakt 

mått på denna faktiska brottslighet. Självdeklarationsstudier utvecklades som 

sagt för att komplettera i första hand kriminalstatistiken som metod att mäta 

brottslighet, och förväntas ge en mer korrekt bild än vad andra metoder gör. 

Det görs dock inga anspråk på att bilden är fullständigt korrekt. Instrumentet 

är standardiserat och frågorna formulerade på ett sätt så att utrymme för 

skilda tolkningar ska minimeras, men att det alltid finns utrymme kvar är 

ändå den rådande bilden (se exempelvis Ward, 1998 s. 10f.; Stockholmsen-

käten 2008 s. 8f.; Brå 2010 b s. 9).    

Utifrån en vetenskapsteoretisk begreppsram skulle en sådan här inriktning 

kunna betecknas som kritiskt realistisk. Den kritiska realismen ställer sig 

kritisk mot att de mänskliga verktygen skulle räcka till för att genom obser-

vation ge en tillräcklig eller objektiv bild av verkligheten (Guba, 1990 s. 23). 

Någon absolut distans mellan forskaren som subjekt och studieobjektet är 

alltså inte möjlig (Bhaskar, 1989 s. 159). Det som vetenskapen istället kan 

göra är att ge en bättre eller sämre representation av denna verklighet (Guba, 

1990 s. 23). En bra representation kräver då mer än endast en ytlig observat-

ion eftersom en sådan kan vara missvisande. Forskaren måste också teoreti-

sera, reflektera och tolka (Scott, 2010 s.4). En av den kritiska realismens 

förgrundsgestalter, Bhaskar (1989), delar upp verkligheten i olika lager, där 

de traditionella positivistiska metoderna endast kan ge kunskap om det yt-

tersta direkt observerbara lagret, medan den kritiska realisten genom en för-

djupad analys och tolkning också vill nå kunskap om verklighetens övriga 

lager med dess övergripande mekanismer och flöden. Det är när forskaren 

ser innanför den observerbara ytan som det går att nå förståelse kring vad det 

observerbara innebär (Bhaskar, 1989 s. 160; Patomäki & Wight 2000 s. 224; 

se även Harré, 2009 s. 134). Forskningen kommer heller aldrig nå fram till 

slutet på dessa tolkningsprocesser då nya lager och dimensioner ständigt 

uppenbarar sig och blir föremål för tolkning och analys (Patomäki & Wight 

2000 s. 224).
14

  

                                                      
14 Här ser man också en koppling mellan den kritiskt realistiska kunskapssynen och en her-
meneutisk forskningstradition. Hermeneutiken berörs inte närmare i den vetenskapsteoretiska 
analys som jag gör av självdeklarationsstudier i det här kapitlet, men innebär kortfattat att 
förståelse av det sociala samhället nås genom tolkningar och att dessa tolkningar bör göras 
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Det är dock tveksamt om självdeklarationsstudier blir den bästa metoden 

för att undersöka brottslighet utifrån ett kritiskt realistiskt förhållningssätt. 

Det bör åtminstone inte vara den enda metoden (Guba, 1990 s. 23; Phillips, 

1990 s. 33ff). Den kritiskt realistiska forskarens ambition är att producera en 

bild så rättvis mot verkligheten som möjligt och i denna verklighet ingår 

strukturer och mekanismer som inte nås genom att undersöka erfarenheter av 

händelser och beteenden. Man skulle kunna hävda att självdeklarationsstu-

dier med sitt standardiserade instrument endast kan fånga ett översta ytligt 

och synligt lager. Samtidigt så kan den ytliga kunskap som självdeklarat-

ionsstudier producerar ligga till grund för fortsatta analyser och fungera som 

utgångspunkt i ett fortsatt kunskapsskapande.  

Konsekvenser 

Även om jag ovan presenterat två separata kunskapssyner – en traditionell 

realistisk med en ”naiv” syn på objektivitet och distans mellan forskare och 

studieobjekt, och en kritisk realistisk med ett snarast relativistiskt förhåll-

ningssätt till kunskapsproduktion – har jag ännu inte lämnat den materialist-

iska verklighetsuppfattningen och ståndpunkten att det existerar en obero-

ende faktisk brottslighet. De skilda perspektiven på kunskap har naturligtvis 

avgörande betydelse för hur man kan se på självdeklarationsstudier som 

metod att mäta brottslighet. Den traditionella realismen innehåller krav på 

observerbarhet och skulle då sannolikt underkänna självdeklarationsstudier-

nas upplägg eftersom dessa inte innebär någon direkt observation och en viss 

grad av tolkningar i olika led av processen (jag återkommer till direkt och 

indirekt mätning senare i kapitlet, 4.3 Mätning). Medan den kritiska real-

ismen skulle innebära att en självdeklarationsstudie inte är en tillräcklig, men 

dock en givande metod för att få kunskap om brottslighet. Metoden måste 

dock ständigt utvecklas och förbättras för att kunna presentera en så adekvat 

bild av verkligheten som möjligt.  

Samtidigt har även verklighetsuppfattningen en central betydelse för de 

problem som uppstår när självdeklarationsstudier ska genomföras och analy-

seras, samt när dess resultat ska tolkas och tillämpas. Om det utifrån den 

legalistiska definitionen existerar en faktisk brottslighet – en brottslighet 

oberoende av våra tolkningar, där en händelse är ett brott oavsett om det 

uppfattas som det eller inte – så existerar det ett fast objekt som studierna 

ska fånga. Det innebär att elevers upplevelser och tolkningar av sina erfaren-

heter kan korrespondera med verkligheten, liksom att de kan vara felaktiga. 

En sann bild är en bild som överensstämmer med den oberoende verklighet-

en (Sohlberg & Sohlberg, 2008 s. 224). I självdeklarationsstudier har definit-

ionsmakten och tolkningsföreträdet förskjutits i förhållande till de olika de-

larna av kriminalstatistiken (se kap. 2 Olika mått på brott – utveckling, me-

                                                                                                                             
utifrån helhet och sammanhang (Dilthey 1900; Weber 1904). Den kvalitativa analysen av 
elevintervjuer senare i avhandlingen görs i hög utsträckning enligt en hermeneutisk tradition.   
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tod och konstruktioner). Elever och forskare blir aktivare parter i konstrukt-

ionen av den bild av brottsligheten som självdeklarationsstudierna produce-

rar. Deras tolkningar, definitioner och uppfattningar avgör vilka händelser 

som kommer med i föreställningen om brottsligheten. Men en materialistisk 

verklighetsbild innebär att det inte är forskarna och eleverna som skapar 

brottsligheten när de genomför respektive besvarar självdeklarationsstudier. 

Det som de gör är att finnas med i konstruktionen av bilden av den. Och den 

här bilden kan vara en mer eller mindre adekvat representation av den fak-

tiska brottsligheten. Precis som kriminalstatistikens olika mått på brottslighet 

kan således självdeklarationsstudier kritiseras för att inte ge en heltäckande 

bild, det vill säga att det kvarstår ett mörkertal, att mörkertalet är skevt förde-

lat över tid och mellan olika brottstyper, samt att definitioner av händelser 

som brottsliga påverkas av exempelvis relationen mellan offer och gärnings-

person (Persson, 1977 s. 479; Persson, 1980 s. 20; Brå, 2006 a s. 71f. 

Kivivuori, 2011 s. 31). Kanske kan självdeklarationsstudier i vissa avseen-

den även uppfattas som att ge ett sämre mått. Visserligen rapporteras fler 

händelser i självdeklarationsstudier än vad som finns registrerade i kriminal-

statistiken och det så kallade mörkertalet är därmed mindre, men samtidigt är 

det svårare att veta vad de olika rapporterade händelserna innebär då de är 

beroende av de svarande elevernas egna tolkningar. Ett kryss i självdeklarat-

ionsstudiens frågeformulär innehåller mindre information än en polisanmä-

lan. Man kan också hävda att osäkerheten är större i självdeklarationsstudier 

huruvida händelserna verkligen har ägt rum samt om de är brottsliga utifrån 

en legalistisk definition, den legalistiska definition som utifrån en material-

istisk verklighetssyn skulle definiera det objektiva kriteriet för brottslighet.  

4.1.3 Självdeklarationsstudier som konstruktörer av brottslighet 

Eftersom det som oftast beskrivs som självdeklarationsstudiers generella 

syfte främst implicerar en materialistisk verklighetssyn blir det värdefullt att 

se vad ett annat perspektiv skulle innebära. Vad händer med självdeklarat-

ionsstudiernas utgångspunkter och problem om synen på brottslighet som en 

oberoende kategori förändras? Huruvida man med en självdeklarationsstudie 

strävar efter att undersöka en objektiv oberoende verklighet eller inte får 

konsekvenser för hur hanteringen av standardisering, reliabilitet, validitet 

och mätfel går till, liksom hur man tolkar och använder resultaten. Och frå-

gan om den faktiska brottslighetens existens blir därmed oundvikligt en pri-

mär fråga, både vetenskapsteoretiskt och praktiskt i en studie av självdekla-

rationsstudier som metod att mäta brottslighet.  

Jag menar alltså att begreppen mörkertal och den faktiska brottsligheten 

bör problematiseras. Är det rimligt att hävda ett brotts existens om det inte 

har fastställts i domstol, eller registrerats i någons (offrets, gärningsperso-

nens, ett vittnes, en representant för rättsväsendets) medvetande? (se Ditton, 

1979 s. 20). En motsats till den materialistiska verklighetsbilden skulle vara 
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en idealistisk, där det istället för fysiska, observerbara ting eller skeenden, är 

individers idéer och uppfattningar som är det centrala. Den grundläggande 

utgångspunkten är således att ingenting är verkligt om det inte uppfattas av 

någon (Benton & Craib , 2001 s. 4; Sohlberg & Sohlberg, 2008 s. 50). En 

oberoende verklighet, utanför människans uppfattning om den, kommer ald-

rig gå att förstå och det blir därmed idéer, uppfattningar och upplevelser av 

verkligheten som är det enda möjliga för vetenskapen att fokusera (Quinney, 

1970 s. 4; Delanty & Strydom, 2003 s. 6). Utifrån det här perspektivet blir 

det svårare att prata om någon faktisk objektiv brottslighet och därmed också 

om något mörkertal. Det finns inte något totalt antal brott ”där ute” obero-

ende av våra idéer och tolkningar (se Ditton, 1979, s.20; Coleman & Moyni-

han, 1996 s. 20; Andersson, 2004 s. 131f.). Ett brott är inte en fysisk hän-

delse som går att observera utan är beroende av våra uppfattningar. Den 

fysiska händelsen att en person slår en annan går att observera, men det är 

inte den observerbara fysiska händelsen som avgör om det är ett brott. För 

att en händelse ska kunna nå domstol, eller någon annan rättslig instans, där 

händelsen juridiskt blir ett brott, måste den först uppfattas som ett brott av 

någon inblandad, offer, gärningsman eller direkt eller indirekt vittne. Ett slag 

kan i vissa fall uppfattas som ett brott och i andra fall inte, det är inte det 

materiella som definierar situationen utan idén om den. 

En sådan här syn på verkligheten och således även på brottslighet medför 

också ett annat perspektiv på kunskap och kunskapsproduktion än vad som 

tidigare presenterats och ger därmed också självdeklarationsstudier en annan 

innebörd. Om konceptet brottslighet utgörs av människors idéer, tolkningar 

och upplevelser är det också dessa idéer, tolkningar och upplevelser som bör 

undersökas för att få kunskap om brottslighet. Att mäta fysiska skeenden 

eller händelser blir inte meningsfullt om vi inte vet hur de uppfattats och 

tolkats, vad dess sociala mening är (Maguire, 1997 s. 141). Det är inte de 

materiella aspekterna av ett slagsmål som blir intressant, det som går att 

observera och tar fysisk plats i rummet. Dessa fysiska aspekter säger inte 

någonting om vad det är som händer. Slagsmålet kan av de inblandade indi-

viderna uppfattas som en lek eller en tävling, men skulle också kunna upple-

vas som misshandel. Vad det är för någonting avgörs av de som direkt eller 

indirekt erfar eller bevittnar situationen. Om vårt intresse är att undersöka 

brottslighet är det dessa tolkningar som blir intressanta att undersöka och 

som ska mätas genom självdeklarationsstudier.  En konsekvens av detta blir 

också att brottslighet är någonting subjektivt, och då i bemärkelsen att brotts-

ligheten inte är en fast kategori utan någonting rörligt och dynamiskt. Vad 

som är brottsligt varierar mellan olika kontexter, och händelser kan tolkas 

och definieras på olika sätt. Likadana fysiska skeenden kan ha en betydelse i 

boxningsringen och en annan på torget, en betydelse om de inblandade per-

sonerna är syskon och en annan om de är främlingar, eller en betydelse om 

det är lek och en annan om det är slagsmål. Att det är tolkningar och upp-

fattningar som utgör brottsligheten innebär dock inte att den är oberoende av 
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den legalistiska definitionen. Tvärtom utgår individernas tolkningar av olika 

situationer från samhällets normer och värderingar och därmed också just 

från den legalistiska definitionen. Tolkningarna är inte heller oberoende av 

materiella händelser (eller icke-händelser) då det ju är händelser, erfarenhet-

er och situationer som tolkas och definieras. Den faktiska händelsen blir då 

en central del av den kontext som skapar en upplevelse och definierar någon-

ting som brottsligt (Best 1995, s. 347ff.; Estrada, 1999 s. 28f.; Lindgren, 

2005 s. 6).  

De tolkningar som självdeklarationsstudier mäter står således i relation till 

de händelser, vilket jag menar är vad självdeklarationsstudierna traditionellt 

avser att mäta. Kontextens betydelse medför då också att subjektiviteten i 

tolkningarna, och därmed även subjektiviteten i brottsligheten, inte innebär 

att tolkningarna är individuella. De subjektiva tolkningarna kan i hög grad 

istället vara kollektiva. Jag menar följaktligen att i besvarandet av en enkät i 

en självdeklarationsstudie förhåller sig ungdomar till sina erfarenheter av 

materiella händelser, och tolkar dessa, liksom de tolkar enkätfrågorna, uti-

från sin bild av vad som är accepterade beteenden och vad som är brottsligt. 

Dessa tolkningar, av både erfarenheter, enkätfrågor och lagstiftning kan 

dessutom antas bygga på en till stor del gemensam förståelse. Två ungdomar 

som klottrat på skolans toalett kan tolka situationen på olika sätt. Kanske 

uppfattar den ena händelsen som allvarlig och att hon eller han begår ett 

brott, medan den andra ser det som en förhållandevis oskyldig företeelse och 

aldrig skulle kategorisera händelsen som brottslig. Sannolikheten är dock 

stor att olika personer uppfattar samma händelse på ungefär samma sätt, att 

tolkningarna är intersubjektiva (se diskussionen om objektivitet, subjektivitet 

och intersubjektivitet nedan 4.2).  

Att brottslighet inte ses som en objektiv kategori, eller någonting materi-

ellt existerande utanför människors medvetande, innebär att brottsligheten är 

en social konstruktion. De definitioner och kategoriseringar som görs av 

händelser är inte oundvikliga och hade i andra sammanhang kunnat kon-

strueras på andra sätt (Kitsuse & Cicourel, 1963; Coleman & Moynihan, 

1996 s. 14; Hacking, 1999 s. 20).  I den officiella kriminalstatistiken sker 

konstruktionsprocessen bland annat genom att anmälningsbenägenhet och 

myndigheters prioriteringar varierar över brottstyp, tid och rum, och hur 

statistiken hanteras med definitioner och kategoriseringar (Persson, 1977 s. 

479; Lindgren, 2005 s. 10; Brå, 2006 a s. 71f). I självdeklarationsstudier 

konstrueras brottsligheten bland annat genom vilka exempel på handlingar 

som väljs ut för att i frågeformulären operationellt definiera brottslighet, hur 

dessa handlingar formuleras i frågor, hur ungdomar tolkar och besvarar frå-

gorna och hur svaren sedan kategoriseras och presenteras (Coleman & 

Moynihan, 1996 s. 14). Resonemanget kan jämföras med Thomasteoremet 

som innebär att om människor definierar en situation som verklig så blir den 

verklig, då den blir verklig i sina konsekvenser (Lindgren, 2005 s. 8). Om 

människor definierar en situation som ett brott så blir det ett brott. Om en 
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respondent i en självdeklarationsstudie definierar en erfarenhet som brottslig 

och rapporterar det i enkäten registreras den i enkäten som ett brott. Och om 

en forskare definierar tjuvåkning på tunnelbanan som ett bedrägeri, frågar 

om det i en enkät och i studiens resultat kategoriserar de jakande svaren på 

frågan som begångna bedrägerier, så blir tjuvåkning bedrägeri.  

Jag menar således att ett idealistiskt perspektiv på verkligheten och på 

brottslighet innebär att självdeklarationsstudier inte endast konstruerar en 

bild av brottsligheten, som kan stämma bättre eller sämre överens med den 

faktiska brottsligheten, utan att självdeklarationsstudier konstruerar just en 

brottslighet och att den är lika faktisk som något annat mått eller någon an-

nan bild. Det är bara det att den är annorlunda och konstruerad på ett annat 

sätt. Någon faktisk oberoende brottslighet existerar inte (Ditton, 1979 s. 20).  

4.2 Objektivitet, subjektivitet och intersubjektivitet 

I resonemanget ovan har jag vid några tillfällen berört begreppen objek-

tiv/objektivitet och subjektiv/subjektivitet. När begreppen inte varit nödvän-

diga har jag dock försökt undvika dem då de kan vara både förvirrande och 

mångtydiga och ge en något förenklad och kategorisk bild av olika perspek-

tiv (Sahlin, 2002 s. 110;118). Samtidigt tror jag att de, tillsammans med 

intersubjektivitet, är centrala begrepp som är viktiga att förhålla sig till i en 

vetenskapsteoretisk diskussion om självdeklarationsstudier som metod att 

mäta brottslighet.  

Objektivitet har främst nämnts i förhållande till en materialistisk verklig-

hetssyn och jag har då likställt det med ett förhållningssätt som inneburit att 

det finns en verklighet oberoende av individens tolkning och förståelse och 

att ett objektivistiskt ideal innebär att forskaren ska förhållas sig distanserad 

till den oberoende verkligheten (Grbich, 2004 s. 59). Med en sådan använd-

ning av begreppet vill jag hävda att ett objektivt ideal finns inbyggt i den 

traditionella beskrivningen av självdeklarationsstudier, både avseende att det 

finns en objektiv verklighet och att forskaren ska förhålla sig distanserat och 

fri från värderingar. Mätningarna genomförs med ett standardiserat instru-

ment där samtliga elever får samma frågor ställda till sig. Man eftersträvar 

en likadan ifyllandesituation för samtliga elever som besvarar enkäten och 

frågorna är formulerade för att så specifikt som möjligt beskriva händelser 

som på förhand definierats av forskarna för att representera brott. Utrymmet 

för elevernas egna tolkningar ska minimeras. Det objektivistiska idealet fun-

gerar dock endast just som ett ideal – det existerar en objektiv faktisk brotts-

lighet, och det är denna man vill undersöka, men det går inte att göra på ett 

heltt objektivt sätt. Metodens begränsningar problematiseras och det görs 

sällan några anspråk på att kunna redovisa en fullständig bild (se exempelvis 

Ward, 1998 s. 10f.; Stockholmsenkäten 2008 s. 8f.; Brå 2010 b s. 9; se också 

kapitlet om Forskares syn på Skolundersökningen nedan, kap. 7).  
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Jag menar också att objektivitet står för någonting fast och statiskt – verk-

ligheten är materiell och oberoende. Subjektivitet däremot står för dynamik. 

Det finns ingen oberoende verklighet och vad verkligheten är och betyder 

skapas och omskapas genom kommunikation och processer. Subjektivitet 

handlar då inte endast om att det finns flera verkligheter och att dessa är 

konstruktioner, utan också om att dessa verkligheter skapas och omskapas i 

gemensam förståelse i olika kontexter (Grbich, 2004 s. 71). Det gör också att 

subjektivitet kan innebära intersubjektivitet, mening skapas i en gemensam 

förståelse. Subjektivitet är inte detsamma som individualitet. Det centrala är 

att verkligheten, och således brottsligheten, inte existerar oberoende av män-

niskors medvetande, men att tolkningar och definitionsprocesser är i hög 

grad kollektiva. Individer är en del av en kultur, ett samhälle och ett sam-

manhang och förhåller sig till sociala normer och regler i sin förståelse och 

tolkning av verkligheten (Tylor, 1891; Mead, 1934; Parsons, 1951).  

Utifrån ett strukturellt kriminologiskt perspektiv skulle detta innebära att 

gemensamma tolkningar och kategoriseringar är uttryck eller konsekvenser 

av maktstrukturer som premierar vissa definitioner och tolkningar och gör 

dem mer eller mindre allmängiltiga (Hagan, 1986 s. 432).  Intersubjektivitet-

en mellan olika individer, i det här fallet skolelever och mellan forskare och 

skolelever, gör då också att brottslighet kan vara meningsfullt att mäta på ett 

standardiserat sätt. Det är inte en fast kategori, men kan ändå vara en kate-

gori meningsfull att få kunskap om. Om man menar att det finns en nå-

gorlunda enighet, en instersubjektivitet mellan de flesta individer, i hur kate-

goriseringen ska göras – och då menar jag inte i lagstiftningsprocessen, utan 

i tolkningen av lagen – är det möjligt att hävda existensen av ett mörkertal. 

Mörkertalet är dynamiskt eftersom händelser kan tolkas på olika sätt i olika 

sammanhang och delvis av olika individer, men de flesta händelser uppfattas 

på i stort sett liknande sett och kategoriseras genom kollektiva definitioner. 

Brottsligheten och mörkertalet blir då inte objektiva oberoende kategorier, 

men dock intersubjektivt meningsfulla (se Tham, 1979; Christie, 2005; Ol-

aussen, 2004; Høigård, 2008). 

Frågan om objektivitet och subjektivitet handlar också om hur man ser på 

de personer som ska studeras. Är ungdomarna objekt eller subjekt? Jag har 

tidigare i det här kapitlet och i kapitlet om Olika mått på brott (kap. 2) menat 

att de som studeras, i det här fallet skolelever, ges en större definitionsmakt i 

självdeklarationsstudier än i mätningar som bygger på kriminalstatistiken. 

Detta innebär då också att eleverna inte bör ses som studieobjekt utan sna-

rare som studiesubjekt. De har en agens och är aktiva parter i konstruktionen 

av resultaten (Montuschi, 2003 s. 12; Grbich, 2004 s. 60). Att de svarande 

eleverna inte ses som passiva objekt är en del av det subjektivistiska per-

spektivet där det är tolkningar och upplevelser som definierar brottsligheten.  

Eleverna blir aktiva parter i konstruktionen genom att de tolkar sina erfaren-

heter och enkätfrågorna och utifrån det avger sina svar. Att jag intar ett per-

spektiv som innebär att de undersökta eleverna är subjekt blir också tydligt i 
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närstudien där jag utgår från att surveyundersökningar kan förstås som soci-

ala interaktioner. Intersubjektivitet som en del av ett interaktionistiskt per-

spektiv på självdeklarationsstudier om brottslighet utvecklas i 6.2 Närstudi-

ens teoretiska tolkningsramar. 

4.3 Mätning  

Utgångspunkten här är att de självdeklarationsstudier som hanteras i avhand-

lingen i någon form handlar om mätningar av brottslighet, dock att det är 

indirekta mätningar. I litteraturen om mätteori skiljer man mellan direkta och 

indirekta mätningar. Med direkta mätningar menas de fenomen som är direkt 

observerbara, där forskaren kan se, höra eller känna på objektet som under-

söks och utifrån det dra slutsatser om dess egenskaper. Vid direkta mätning-

ar krävs inga operationaliseringar eftersom fenomenet av intresse redan är 

mätbart. Med indirekta mätningar avses istället studiet av fenomen som fors-

karen inte kan observera med sina sinnen, fenomen som kunskap, attityder, 

intelligens eller sociala band. Dessa fenomen måste först operationaliseras 

för att de ska vara möjliga att undersöka (Carmines & Zeller, 1979; Magnus-

son, 2003).  Huruvida mätning av brottslighet kan vara direkt, även rent teo-

retiskt är inte helt självklart, och till stor del kopplat till hur man ser på 

brottsligheten som fenomen och de diskussioner om verkligheten och kun-

skap som förts ovan. Det idealistiska synsättet innebär att brottslighet inte 

kan vara föremål för en direkt mätning eftersom den utgörs av upplevelser 

och tolkningar – det är idéer som definierar brottsligheten. Ett materialistiskt 

perspektiv däremot gör det möjligt att hävda att en mätning av brottslighet 

går att göra direkt, det är konkreta handlingar som teoretiskt går att mäta 

genom att endast observera dem med våra sinnen (Huizinga & Elliott, 1986). 

Men även med ett materialistiskt synsätt och ett objektivistiskt ideal kan 

indirekta mätningar av brottslighet accepteras och vara nödvändiga för att 

kunna genomföra mätningar. Synen på brottslighet som materiell, oberoende 

och observerbar gör det teoretiskt möjligt med direkta mätningar, men 

knappast praktiskt genomförbart.  

Oavsett om vi ser på brottslighet som någonting materiellt eller någonting 

idéburet, i enlighet med diskussionen ovan, måste vi alltså göra en operat-

ionalisering av begreppet. I självdeklarationsstudier görs det genom att frå-

gor om mer eller mindre specifikt beskrivna händelser ställs till responden-

terna. Skillnaden mellan olika synsätt på verkligheten och på kunskap hand-

lar alltså här snarare om vad det är vi ska operationalisera – vad brottslighet 

är, vad det är vi mäter och hur det ska operationaliseras – än huruvida oper-

ationaliseringar ska eller inte ska göras. Det är då också rimligt att se operat-

ionaliseringen som en del av mätningen. Den klassiska definitionen av mät-

ning lyder ”ett tillordnande av tal till kvantiteter av egenskaper hos objekt 

eller individer efter givna regler” (Magnusson, 2003 s. 17) och inkluderar 
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alltså inte operationaliseringsprocessen. Men Carmines och Zeller (1979, s. 

10), menar att definitionen bör ändras till att även innefatta både den process 

som länkar samman de abstrakta teoretiska begreppen med observerbara 

empiriska indikatorer och sammanställningen av det observerade. Det gör 

begreppet mer användbart och det blir konstruktivt att prata om mätningen 

som en del av konstruktionen av brottsligheten. I mätning av brottslighet är 

således valet av brottstyper som ska efterfrågas i formuläret liksom hur frå-

gorna formuleras en del av själva mätningen.  

I återstående delar av avhandlingen kommer begreppet mätning att an-

vändas i linje med Carmines och Zeller (1979 s. 10), och alltså innefatta hela 

processen från det teoretiskt definierade begreppet till ett resultat och använ-

das både i de fall där det argumenteras för att det finns och inte finns ett 

”sant” värde. 

4.4 Validitet 

Det övergripande temat genom hela det här avsnittet om avhandlingens ve-

tenskapliga tolkningsramar har handlat om hur man kan förhålla sig till 

självdeklarationsstudier. Att man kan göra det på olika sätt beroende på om 

man menar att det finns en oberoende faktisk brottslighet eller om brottslig-

het definieras och därmed utgörs av tolkningar och idéer. Även frågan om 

validitet kommer att behandlas med ett liknande upplägg, för att sedan 

övergå i en uppsummering av kapitlet och landa i två modeller över hur jag 

menar att man vetenskapsteoretiskt kan förhålla sig till självdeklarationsstu-

dier.  

Validitet är ett begrepp som används i redogörelser av en undersöknings 

kvalitet, eller mer specifikt uttryckt; ett begrepp som beskriver på vilket sätt 

man kan anta att en undersökning mäter det som avses. Jag har konstaterat 

ovan att de mätningar som görs i självdeklarationsstudier innebär så kallade 

indirekta mätningar, vilket gör frågan om validitet extra viktig att hantera. 

Eftersom fenomenet som ska studeras inte kan observeras utan att först oper-

ationaliseras till en rad empiriska indikatorer blir det avgörande att förhålla 

sig till om indikatorerna mäter fenomenet på ett tillfredställande sätt. Frågan 

om vad som mäts med självdeklarationsstudier blir således en fråga om vali-

ditet (Wolming, 1998).  Bedömningen av validiteten blir dock olika bero-

ende på hur man ser på det fenomen eller begrepp man avser att mäta 

(Svensson & Starrin, 1996 s.211). Oavsett perspektiv och forskningstradition 

handlar en validering av en självdeklarationsstudie om att studera och 

granska mätningen. Men då de grundläggande positionerna om verklighetens 

beståndsdelar skiljer sig blir det en skillnad mellan perspektiven avseende 

om en mätning kan vara ”korrekt” eller ”felaktig”. Utifrån en materialistisk 

syn på brottslighet avser granskningen och graden av validitet hur väl mät-

ningen överensstämmer med den faktiska brottsligheten, eller hur väl mör-
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kertalet fångas.
15

 Mätningen kan vara rätt eller fel. Valideringen skulle 

kunna göras genom att jämföra resultaten med andra data som antas mäta 

samma sak och kan behandlas som ett sanningskriterium, exempelvis krimi-

nalstatistiken, så kallad kriterievalidering.
16

 Man skulle också kunna granska 

urvalet av indikatorer i operationaliseringen, till exempel brottstyper i frå-

gorna, och i vilket utsträckning de representerar och täcker in hela det feno-

men man vill mäta, så kallad innehållsvaliditet, eller analysera om mätning-

en av ett teoretiskt begrepp på ett logiskt rimligt sätt korrelerar med andra 

teoretiska begrepp, så kallad begreppsvaliditet (Cronbach & Meehl, 1955; 

Carmines & Zeller, 1979; Kvale, 1997 s. 217; Junger-Tas & Marshall, 1999; 

Björkman, 2000). 

Om utgångspunkten handlar om att brottslighet utgörs av människors 

upplevelser och tolkningar av olika händelser skulle en validering istället för 

att avgöra om en mätning är ”rätt” eller ”fel” handla om att kritiskt granska 

rimligheten i de analyser och tolkningar som görs i den granskade studien. 

Det handlar således i hög grad om en kvalitativ bedömning av en kvantitativ 

studie (Kvale, 1997 s. 216f.). Frågan om validitet blir synonym med frågan 

om en studies trovärdighet och användbarhet och handlar snarare om i vilken 

grad den tillför någonting till förståelsen av ett fenomen än om den korre-

sponderar med en ”sanning”. Finns det alternativa förklaringar, tolkningar 

och bilder som skulle ge en djupare och mer konstruktiv förståelse? (Max-

well, 2005 s. 106 ff.).  

Teoretiskt menar jag alltså att synen på validitet och validering av själv-

deklarationsstudier skiljer sig åt beroende på verklighetsuppfattning och 

kunskapssyn. Men praktiskt verkar det också som att när det kommer till 

frågan om validitet kan olika forskningstraditioner till stor del mötas. Även 

inom forskningstraditioner förknippade med en materialistisk verklighetssyn 

(som kritisk realism och post-positivism se Clark, 1998 s. 1245; Patomäki & 

Wight, 2000 s. 224) hanteras validering delvis som en kvalitativ bedömning 

som inte på ett direkt sätt ska kontrollera och avgöra mätningens sannings-

grad, utan istället bör ses som en granskning av den tolkning och argumente-

ring som sker utifrån mätningens resultat (Kane, 1990 s. 9). Tolkningar av 

mätresultat innebär alltid en rad antaganden och kan aldrig vara absoluta 

sanningar, men dessa tolkningar med sina antaganden kan vara mer eller 

mindre rimliga och hållbara och en validering bör därmed handla om att 

granska hur argumenteringen fram till tolkningarna är giltig (Cronbach, 

                                                      
15 Inom mätteori pratar man här om det sanna värdet (T), det observerade värdet (O) och 
mätfelet (E). Ju mindre mätfelet är desto mer liknar det observerade värdet det sanna värdet 
(T=O+E) och desto högre är validiteten (Spector, 1992 s. 10). 
16 I praktiken är det dock problematiskt att göra en kriterievalidering i klassisk bemärkelse 
även om man menar att det finns en objektiv faktisk brottslighet, då det inte finns någon data 
med information om denna (Farrington, 1973; Thornberry & Krohn, 2000). I de kriterievali-
deringar som gjorts av olika självdeklarationsstudier har man behandlat detta på olika sätt. Se 
3.3.1 om Metodologisk forskning. 



 55 

1971; Kane 1990 s. 10). Det handlar också om att en validering aldrig är 

färdig, vad som är rimliga tolkningar och argumentationer varierar över tid 

och det är inte konstruktivt att söka svart-vit validering som antingen ger 

tummen upp eller ner åt en studie (Cronbach, 1988 s. 4f.; Messick, 1989 

s.13).  

Med det här synsättet blir det också relevant att ta hänsyn till den kontex-

tuella situationen vid datainsamlingen. Istället för att se omständigheter, som 

exempelvis närvarande lärare, instruktionsbrev, individers förförståelse 

o.s.v., som felkällor att reducera genom standardisering, bör de finnas med i 

tolkning, analys och sedermera validering av resultaten (Messick, 1989 s. 

14). Det kan också handla om att en viss operationalisering fungerar i en viss 

kontext men inte i en annan (Adcock & Collier, 2001 s. 534). Men framför 

allt bör man vara medveten om den sammanhang i vilken studien genomförs. 

Vilka studier som genomförs, hur begrepp operationaliseras och hur resulta-

ten tolkas är inte på något sätt oberoende av de värderingar som finns i sam-

hället (Wolming, 1998).  

Inom konstruktivistiska traditioner med tydligare idealistiska utgångs-

punkter går det dock att dra resonemanget ytterligare lite längre och hävda 

att graden av validitet endast är en produkt av det rådande paradigmet.
17

 Det 

skulle innebära att en mätning, för att den ska kunna accepteras som giltig, 

måste överensstämma med den rådande bilden av verkligheten. En mätning 

med ett resultat som på ett allt för drastiskt sätt utmanar den gällande bilden 

kommer inte att godtas som valid (Messick, 1989 s.24). Det leder oss till-

baka till att vetenskapen är en del av konstruktionen av verkligheten då den 

bekräftar eller förstärker en redan rådande bild genom vilka frågor som ställs 

och hur resultaten tolkas, eller tillbakavisas om de inte passar. Att graden av 

validitet endast är en produkt av det rådande paradigmet innebär också att 

olika forskningstraditioner skulle bedöma graden av validitet olika. Om 

självdeklarationsstudiens syfte är att mäta den faktiska brottsligheten och 

fånga mörkertalet är den inte särskilt valid utifrån ett perspektiv som menar 

att någon objektiv faktisk brottslighet inte existerar. Om man istället godtar 

att självdeklarationsstudier mäter subjektiva idéer om brottslighet är studier-

na inte meningsfulla och har inte någon validitet utifrån en materialistisk 

verklighetssyn. 

Här kan man återigen koppla validitet till frågan om användbarhet och att 

graden av användbarhet hänger samman med förförståelse och förväntan 

(och politiska uppfattningar). En studie blir mer eller mindre användbar eller 

valid beroende på vad det är man tror (och omedvetet kanske vill) att den ska 

visa. Om man menar att brottslighet är ett utbrett fenomen och inte är be-

gränsat till vissa marginaliserade grupper, blir en självdeklarationsstudie mer 

                                                      
17 Begreppet paradigm härstammar från Kuhn (1962) och handlar om betydelsen av den histo-
riska kontexten i vetenskapen. Kuhn menar att det i olika sammanhang finns gemensamma 
föreställningar som fungerar som utgångspunkter och tolkningsramar inom vetenskapen. 
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valid genom att man däri ställer frågor man tror att många svarar ja på. På 

det sättet konstruerar man en bild av brottsligheten som är valid med den 

egna uppfattningen. Om man istället menar att brottsligheten är koncentrerad 

till vissa specifika grupper blir självdeklarationsstudien mer valid genom att 

däri ställa andra typer av frågor. Vilken av studierna och vilka resultat som 

mer generellt accepteras som valida beror på den rådande diskursen.
18

 Och 

”sanningen” blir en fråga om makt (se Enerstvedt, 1989 s. 158; Foucault, 

2003 s. 225).   

4.5 Processen i självdeklarationsstudiers mätning 

I kapitlet har jag gått igenom de vetenskapsteoretiska begrepp jag anser vara 

mest relevanta för avhandlingens frågeställningar och således centrala i en 

problematisering av självdeklarationsstudier som metod att mäta brottslighet. 

För att knyta ihop resonemanget ska jag framhålla de viktigaste aspekterna i 

två sammanfattande modeller. 

Utgångpunkten i resonemanget har varit att för att kunna problematisera 

hur man kan mäta brottslighet så måste man börja vid den grundläggande 

frågan om vad som är ett brott (Box, 1971 s. 1). En avgörande del i den dis-

kussionen är också när en handling blir ett brott. Ett möjligt svar på den 

frågan är att en handling inte är ett brott förrän det avgjorts i domstol (Dit-

ton, 1979 s. 20). Av lagen framgår att en person som anklagats för brott ska 

betraktas som oskyldig fram till dess att skulden lagligen fastställts (Lag 

1994:1219 Artikel 6). Domstolens uppgift är att avgöra skuld, detta kräver 

att domstolen också bedömer huruvida det förekommit gärningar som upp-

fyller rekvisiten i lagstiftningen, objektiva såväl som subjektiva. Domstolen 

tolkar således lagstiftningen och avgör om en handling stämmer med ordaly-

delsen i brottsbalken (se Tham, 1979 s. 184; Wennberg, 2008 s. 18ff.). Sam-

tidigt innehåller den officiella kriminalstatistiken registreringar om händelser 

långt tidigare i rättsystemets flöde. Där finns bland annat uppgifter om an-

mälda brott och misstänkta personer utan att det har fastställs som brott (Brå, 

2006 a). I den officiella statistiken blir en händelse (eller en föreställning om 

en händelse) således ett brott långt tidigare. Det finns också en uppfattning 

om en existerande faktisk brottslighet och ett mörkertal (fysiska observer-

bara händelser är brott). Man menar att långt ifrån alla brott kommer till 

rättsystemets kännedom och blir därför inte en del av den officiella kriminal-

statistiken. Jag menar att den uppfattningen implicit också innebär att hän-

delser är brott även innan de registreras även om de aldrig blir en del av sta-

                                                      
18 Begreppen paradigm och diskurs härstammar från olika traditioner och används vanligtvis 
inte tillsammans. I det här sammanhanget har jag dock gjort bedömningen att de kompletterar 
varandra där paradigm står för att det finns specifika utgångspunkter och tolkningsramar och 
diskurs för att det finns regler och normer för vad som kan uttryckas.   
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tistiken. Det finns alltså en motsättning här: en händelse är inte ett brott för-

rän det är fastställt i domstol, men det finns massor med brott som aldrig blir 

föremål för en rättslig prövning.  

Självdeklarationsstudier genomförs för att fånga upp även de delar av den 

”faktiska brottsligheten” som inte registreras i rättsystemet. Med ett sådant 

syfte görs antagandet att det existerar en faktisk brottslighet. Samtidigt så 

innebär det att självdeklarationsstudier blir ett tredje svar på frågan när en 

händelse blir ett brott – händelser rapporteras i studiernas frågeformulär och 

registreras som brott. Självdeklarationsstudier konstruerar egna bilder av 

brottsligheten, men är inte självständiga från de andra tillfällena. Dels utgår 

de från den juridiska definitionen och menar att det är denna definition som 

avgör om en handling är ett brott. Dels är det de fysiska observerbara hän-

delserna som självdeklarationsstudierna försöker mäta.
19

 

I modellerna nedan skissar jag på självdeklarationsstudiers processer och 

hur dessa kan se olika ut beroende på olika vetenskapsteoretiska grundanta-

ganden. Grundantagandet handlar om den frågeställningen som hanterats 

ovan: Existerar det en faktisk brottslighet oberoende av människors med-

vetande eller blir händelser brott först när de uppfattas och kategoriseras som 

brottsliga?  Jag menar också att detta grundantagande avgör hur man ser på 

och förhåller sig till studiernas slutprodukter. Den gemensamma nämnaren 

för båda modellerna eller perspektiven är att självdeklarationsstudiers resul-

tat är en konstruerad produkt där komplexa sociala fenomen omvandlats till 

numeriska värden. Mätningen innebär en konstruktion och data produceras 

utifrån olika syften, intressen och definitioner och kan aldrig vara helt objek-

tiv, vare sig avseende forskare eller de som besvarar studiernas enkätfrågor. 

Skillnaden mellan de olika perspektiven handlar istället om att det i den ena 

modellen finns en strävan efter att denna konstruerade produkt ska represen-

tera den faktiska brottsligheten så korrekt som möjligt. Medan den andra 

modellen innebär att självdeklarationsstudier skapar brottslighet genom att 

kategorisera händelser och tolkningar som brottsliga. Jag har valt att be-

nämna den ena modellen Det konventionella perspektivet på självdeklarat-

ionsstudier, då den motsvarar vad jag uppfattar som ett perspektiv där själv-

deklarationsstudier traditionellt placerar sig. Den andra modellen, Det kon-

textuellt konstruktivistiska perspektivet på självdeklarationsstudier motsva-

rar istället den problematisering av de konventionella grundantagandens som 

jag har försökt göra i det här kapitlet (se Sahlin, 2004 s. 110 om problem 

med begreppsval i vetenskapsteoretiska diskussioner). Kontextuell kon-

struktivism innebär att en konstruktion inte kan förstås tagen ur sitt samman-

hang och att den, i enighet med modellen nedan, hänger samman med fak-

                                                      
19 Det här påståendet görs utifrån skriftligt material (se 3.4 Den nominella definitionen). Hur 
enskilda forskare resonerar och tänker kring problemställningen är en empirisk fråga som 
undersöks senare i avhandlingen (kap. 7). 
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tiska händelser (Best, 1995 s. 347ff.; Estrada, 1999 s. 28f.; Lindgren, 2005 s. 

6). 

I framställningen av mätningen som en process ingår minst två steg av 

tolkningar. Först tolkas händelser när de sker. När en elev är med om en 

händelse uppfattas den och tolkas på ett visst sätt. Sedan, när eleven får en 

fråga i en enkät ska frågan tolkas och de tidigare tolkningarna bedömas uti-

från förståelsen av frågan. Här blir då också minnet relevant. Frågan om 

minne har inte varit central i den mer principiella diskussionen ovan, men 

blir viktig i försöket att göra möjliga förhållningssätt mer konkret kopplade 

till självdeklarationsstudiernas olika led. Minnet fungerar parallellt med in-

dividers tolkningar, men det finns också ett samspel dem emellan. Vilka 

händelser man minns, kan rapportera i en enkät och som därmed blir en del 

av en självdeklarationsstudies resultat, påverkas av hur man uppfattar och 

tolkar dem. Liksom att en händelse som efterfrågas i en enkät inte kan tolkas 

om man inte minns den. Att se på individers minnen som ett orört lager av 

samtliga erfarenheter blir således problematiskt. Innan händelser lagras i 

individers minnen måste de tolkas och förstås (Sudman m.fl., 1996 s. 166). 

När man sedan ska plocka fram sina minnen och redogöra för dem konstrue-

ras de så att de blir logiska, sammanhängande och stämmer överens med det 

man vill förmedla (Järvinen, 2000 s. 372). Tolkningar och minne ligger såle-

des tillsammans i det led i processen när tidigare tolkningar av händelser ska 

användas i besvarandet av en enkätfråga.  

I den konventionella modellen är händelsen ett brott oberoende av om den 

uppfattas så av någon. Det är de observerbara fysiska händelserna som är 

brotten. Det är då också dessa oberoende observerbara händelser som själv-

deklarationsstudierna försöker mäta. Men även om brotten i teorin är obser-

verbara fungerar det inte i praktiken och mätningen är beroende av indivi-

ders subjektiva tolkningar och minnen. Länken mellan de resultat som mät-

ningen producerar och det man menar att brottsligheten är blir således inte 

direkt, men det är fortfarande den oberoende faktiska brottsligheten studien 

avser att mäta.  
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Figur 2. Självdeklarationsstudier utifrån ett konventionellt perspektiv20 

I den kontextuella konstruktivistiska modellen är det upplevelser och tolk-

ningar som gör händelser till brott. Dessa upplevelser och tolkningar är dock 

inte oberoende av fysiska händelser (eller icke-händelser). Det självdeklarat-

ionsstudier avser att mäta – brottsligheten, vilket innebär minnen, upplevel-

ser och tolkningar av situationer – är således också det man mäter. Utifrån 

det här resonemanget fungerar således självdeklarationsstudier bättre utifrån 

ett kontextuellt konstruktivistiskt perspektiv. Validiteten är högre då man i 

större utsträckning mäter det man avser. Samtidigt innebär perspektivet att 

resultatet inte är en direkt avspegling av studieobjekten/subjekten, utan att 

även det sista steget består av idéer och tolkningar. Självdeklarationsstudiers 

resultat består av konstruerade kategorier av de olika tolkningar självdekla-

rationsstudien undersöker. Brottsligheten konstrueras alltså först genom in-

dividernas tolkningar av situationer och frågor i frågeformuläret, och sedan 

genom forskarens tolkningar och analytiska kategorier. 

                                                      
20 Ordningen på de olika delarna är uppställd utifrån kronologi och ska inte uppfattas som 
hierarkisk. Detta gäller även för Figur 3. och Figur 6.   
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Figur 3. Självdeklarationsstudier utifrån ett kontextuellt konstruktivistiskt perspektiv 

Oavsett vilken av modellerna man anser vara mest giltig blir det menings-

fullt att göra en konstruktivistisk analys av hur självdeklarationsstudier kon-

struerar brottslighet, alternativt en bild av brottsligheten (Lindgren, 2005 s. 

16). Den konstruktivistiska analysen skulle undersöka vad de analytiska 

kategorierna kan innehålla och vad det är som studien mäter. Jag menar 

också att en sådan konstruktivistisk analys fungerar som en validering. Uti-

från det konventionella perspektivet kan den konstruerade bilden av brotts-

ligheten vara felaktig. De analytiska kategorierna i resultaten kan återspegla 

den faktiska brottslighet man avser att mäta på ett korrekt eller oriktigt sätt 

och ge sämre eller bättre kunskap om mörkertalet, vilket i sin tur innebär en 

högre eller lägre grad av validitet. Utifrån det kontextuella konstruktivistiska 

perspektivet är istället de analytiska konstruktionerna brottsligheten, och den 

konstruktivistiska analysen blir en validering som handlar om att vi får kun-

skap om den brottslighet som konstrueras, vad den innehåller och på vilket 

sätt den kan förstås.  



 61 

DEL II: SVENSKA 
SJÄLVDEKLARATIONSSTUDIER  
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5. Svenska självdeklarationsstudier – en 
översikt 

I följande kapitel redovisas operationaliseringar av brottslighet i svenska 

självdeklarationsstudier för att delvis uppfylla delar av avhandlingens över-

gripande syfte om betydelsen av metod och mätinstrument i produktion-

en/konstruktionen av kriminologiska data.
21

 Den mer konkreta frågan som 

översikten ska besvara är: Hur har det generella begreppet brottslighet om-

vandlats till konkreta frågor i frågeformulär till ungdomar?  

Operationaliseringens betydelse för självdeklarationsstudier som mätin-

strument och en del av konstruktionen av brottsligheten har berörts i kapitel 

4. De mätningar som görs i självdeklarationsstudier är indirekta, vilket inne-

bär att man inte observerar det fenomen man vill undersöka direkt utan kon-

struerar indikatorer som syftar till att fånga det man vill studera (Carmines & 

Zeller, 1979; Magnusson, 2003). Jag har argumenterat för att denna operat-

ionaliseringsprocess bör ses som en del av mätningen, då den i hög grad är 

med och avgör hur fenomenet konstrueras. I fallet med självdeklarationsstu-

dier som ett sätt att mäta brottslighet innebär detta att de frågor man ställer 

för att mäta delaktighet och utsatthet för brott, vilka specifika handlingar 

som får fungera som indikatorer och hur frågorna formuleras, är avgörande 

för de resultat som studien producerar.  

I översikten nedan har jag gått igenom frågeformulär som använts i 

svenska självdeklarationsstudier. Frågeformulären har analyserats och frå-

gorna har kodats och kategoriserats för att visa vilka brottstyper som finns 

representerade i de olika studierna. För några studier har det inte gått att få 

tag på själva frågeformuläret, men vilka brottstyper som efterfrågats och 

delvis hur frågorna är formulerade har framgått av den löpande texten i de 

texter som publicerats inom ramen för undersökningarna. I avsnittet ges 

också en generell översikt av vilka självdeklarationsstudier som genomförts i 

Sverige, vad de olika studierna syftar till och hur metodiken sett ut. (En 

översiktlig beskrivning av studierna finns i bilaga 1.)  

                                                      
21 Jag har valt att koncentrera mig på svenska studier då det var nödvändigt att göra en be-
gränsning och jag uppfattar det som mer givande att ta ett helhetsgrepp kring en kontext än att 
göra urval av självdeklarationsstudier internationellt. En internationell jämförelse av hur 
brottslighet operationaliseras i självdeklarationsstudier skulle dock också vara intressant, inte 
minst för att kunna jämföra olika nationella kontexters betydelse för mätning och konstruktion 
av brottslighet.  
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5.1 Översiktens metod och material 

Översikten omfattar 24 svenska självdeklarationsstudier med ungdomar, 

genomförda mellan åren 1958 och 2008 och som är publicerade mellan 1960 

och 2010. Några av studierna syftar delvis till att mäta utveckling över tid 

och har således genomförts med identiskt eller snarlikt frågeformulär vid 

upprepade tillfällen (ADAD; Skolundersökningen; Stockholmsenkäten). 

Trots att dessa studier består av upprepade mätningar hanteras de endast som 

en. Detta eftersom syftet är att studera operationaliseringar i olika studier. I 

de fall det skiljer sig mellan de olika datainsamlingstillfällena markeras det 

dock i redovisningen. Tre av studierna i analysen har mer eller mindre fun-

gerat som replikationer, i dessa fall är både den första studien och de två 

replikationerna ändå inkluderade i undersökningen då de inte är delar av 

samma projekt (Olofsson, 1970; Dunér & Haglund, 1974; Ward, 1998). 

Trots replikationssyftet hos dessa studier är frågeformulären inte identiska 

och de bidrar därför i hög grad till att ge en bild av hur frågeformulären för-

ändras över tid. 

Genomgången är en totalundersökning av svenska självdeklarationsstu-

dier om ungdomsbrottslighet och alla studier, exklusive studentuppsatser, 

som har hittats har inkluderats. Kriterier för att en studie ska komma med i 

sammanställningen är att den ska bygga på en kvantitativ enkät med frågor 

om egen delaktighet i brott. Så kallade offerstudier finns inte med då av-

handlingens syfte är att undersöka just självdeklarationsstudier, det vill säga 

studier där respondenterna ombeds deklarera sin egen delaktighet i brott. I 

flera fall innehåller dock självdeklarationsstudierna även frågor om utsatthet, 

i dessa fall har jag även tagit med frågorna om utsatthet i analysen. Med 

offersstudier menar jag här studier där utsatthet är huvudsakligt fokus. Några 

studier som uttalat är offerstudier, men som även innehållit frågor om delak-

tighet har inte hittats.22 Intressant i sammanhanget är att självdeklarationsstu-

dier med huvudsakligt fokus på delaktighet i brott ofta innehåller frågor om 

utsatthet, vilket möjliggör att studier av samband mellan delaktighet och 

utsatthet. Medan offerstudier sällan inkluderar frågor om delaktighet.  

Sökningar är gjorda på internet i LIBRIS biblioteksdatabas samt i databa-

ser med vetenskapliga tidskrifter. De flesta av studierna i materialet har dock 

hittats genom referenser i kriminologisk litteratur samt genom att senare 

självdeklarationsstudier refererar till tidigare självdeklarationsstudier, så 

kallat snöbollsurval (DePoy & Gitlin, 1999 s. 206). För att få information om 

man genomfört självdeklarationsstudier lokalt har jag också tagit kontakt 

                                                      
22 Ett undantag här är Tyresöenkäten som jag också delvis använder senare i Närstudien. Det 
är en enkät med huvudsakligt fokus på utsatthet och oro för brott, men som inkluderar en 
fråga om delaktighet med den generella formuleringen ”Har du själv begått någon brottslig 
handling under de senaste 12 månaderna?”. Jag har valt att inte ha med Tyresöenkäten i sam-
manställningen då den endast innefattar denna allmänt hållna fråga om delaktighet i brott, och 
därför inte tillför någonting för översiktens syfte.  
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med de ansvariga för lokala brottsförebyggande råd i landets kommuner och 

landsting som listades på Brottsförebyggande rådets webbplats hösten 2007. 

Några studier har hittats genom dessa kontakter. Men främst verkar trygg-

hets- och offerstudier vara det som genomförs i Sveriges kommuner, dessa 

innehåller inte frågor om delaktighet i brott och finns därmed inte med i 

översikten. I ett flertal kommuner eller landsting genomförs också så kallade 

fritidsvaneundersökningar. Ett flertal fritidsvaneundersökningar har gåtts 

igenom och endast i två fall har frågor om delaktighet i brott identifierats 

(Elofsson, 1995; Levnadsvaneundersökningen Umeå 2005). Trots omfat-

tande sökningar finns det ingen garanti för att samtliga genomförda självde-

klarationsstudier finns med, missade studier kan både gälla genomförda 

icke-publicerade studier och publicerade studier.23  

Ett totalt antal på 24 studier kan tyckas vara litet med tanke på hur länge 

metoden funnits. En förklaring som ges till detta är att behovet av självdekla-

rationsstudier som ett alternativt mått på brottslighetens omfattning och 

struktur inte har uppfattats som stort i Sverige då den officiella statistiken 

bedömts som förhållandevis tillförlitlig och lättillgänglig (Lindström, 1990). 

En annan anledning kan vara att exempelvis Brå:s Skolundersökning har 

genomförts regelbundet sedan 1995 och därmed täckt upp en stor del av 

behovet av den här typen av mätningar. Men trots att antalet genomförda 

studier är relativt begränsat kan konstateras att flera av dessa studier har haft 

stor betydelse både empiriskt, teoretiskt och praktiskt. 

I kategoriseringen av de olika studiernas frågor har jag i största möjliga 

mån utgått från de riktlinjer för kodning av brott som används av polisen i 

bestämmande av brottskod vid anmälan av brott (Brå, 2007 a). Polisens rikt-

linjer har använts för att lättare kunna jämföra studierna, men i flera fall har 

det också varit nödvändigt att avvika från schemat. De frågor som avser om 

eleven burit vapen har kategoriserats som våldsbrott och inte som brott mot 

vapenlagen vilket hade varit den korrekta kategorin. I de studier som har 

med någon fråga om vapen kategoriseras den också antingen som våld eller 

som en egen kategori. I Brå:s skolundersökning redovisas två olika våldska-

tegorier, inklusive och exklusive burit kniv. Även bråk med polisman har 

kategoriserats som våldsbrott istället för som våld mot tjänsteman vilket 

enligt polisens riktlinjer tillhör brottstypen brott mot allmän verksamhet. Jag 

har i de här fallen alltså gjort en kvalitativ bedömning av hur frågorna blir 

mest meningsfulla i analysen istället för att använda det standardiserade 

schemat och ansett det rimligt att hantera frågorna som frågor om våld då de 

i hög grad mäter våldsamt beteende. Andra avsteg gäller handlingar relate-

rade till datorer. Jag har hanterat de här frågorna för sig i en gemensam egen 

kategori eftersom det endast finns frågor om datorrelaterade handlingar i två 

av studierna och det har varit intressant att hantera dem särskilt. Annars hade 

                                                      
23 En rad forskare inom området har tillfrågats om de känner till någon studie som saknas i 
materialet vilket kan ses som en extra kontroll för dess kvalitet. 
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bedömningen varit att kategorisera frågorna om nedladdning av filer från 

Internet som brott mot upphovsrättslagen (Lag 1960:729) och frågan om 

hackning som dataintrång (BrB 4:9). 

Om ingenting annat anges är det i fortsättningen ovanstående kategorise-

ringar jag syftar på när jag skriver om olika brottstyper.  

5.2 Den svenska självdeklarationens historia 

Den första svenska självdeklarationsstudien genomfördes i slutet av 1950-

talet och publicerades 1960 (Nyqvist & Strahl, 1960), den senaste var Brotts-

förebyggande rådets senaste datainsamling 2008 (Brå, 2010 a).  

 

 

 

Figur 4. Tidsaxel svenska självdeklarationsstudier 

Påtagligt är att det har varit två separata vågor av självdeklarationsstudier 

i Sverige. Den första perioden var under 1960-talet och början av 1970-talet 

och den andra från början av 1990-talet och fram till idag. Däremellan gick 

det 17 år utan att några självdeklarationsstudier genomfördes (se figur 4).24 

                                                      
24 Med undantag för CAN:s drogvaneundersökning som fortlöpt regelbundet sedan starten 
1971. CAN:s studie innehåller dock inga frågor om annan brottslighet än narkotikarelaterad 
och är därför inte inkluderad i översikten.  
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Den långa luckan gör det tydligt att självdeklarationsstudier inte bara är med 

och konstruerar kriminologiska data och uppfattningen om brottslighet, utan 

också att de själva är en produkt och konstruktion av sin tid. Under de 17 år 

då inte några självdeklarationsstudier genomfördes verkar det funnits en 

anti-positivistisk diskurs som inte fungerade tillsammans med den här typen 

av empiriskt orienterade studier (Kivivuori, 2007; Serassis, 2001). Post-

strukturalistiska och post-moderna perspektiv växte sig starka under slutet av 

60-talet och början av 70-talet vilket skapade intresseområden där andra 

typer av metoder blev aktuella (Liedman, 1998 s. 153ff.). Självdeklarations-

studiens återkomst i början av 90-talet kan förklaras med den tekniska ut-

vecklingen som gjort det lättare att hantera stora datamaterial. Pollack kon-

staterar också i sin avhandling om medier och brott att det mediala intresset 

för ungdomsbrottslighet är förhållandevis lågt under slutet av 70-talet och 

80-talet. År 1965 står ungdomsbrottsligheten för 19 procent av alla artiklar 

om brott, medan motsvarande andel 1976 är 8 procent och 6 procent 1987. 

Under mitten av 90-talet går intresset åter upp något för att ligga på 11 pro-

cent 1995 (Pollack, 2001 s. 119). Samtidigt påbörjades under 70-talet en 

debatt om ungdomsbrottslighetens utveckling där man bland annat var oe-

niga om tillförlitligheten hos olika delar av kriminalstatistiken (Estrada, 

1999 s. 13 & 33f.). Att självdeklarationsstudier inte användes i debatten un-

der slutet av 70- talet och under 80-talet kan inte uppfattas som annat än 

märkligt. Jag har tidigare diskuterat att självdeklarationsstudier delvis kan ha 

utvecklas utifrån kriminalpolitiska utgångspunkter, som ett sätt att visa att 

”brottslingar” och ”laglydiga” inte är olika delar av befolkningen och att det 

inte är meningsfullt att straffa dem som råkar bli upptäckta (Kivivuori, 

2011). Utifrån en sådan syn på självdeklarationsstudien som ett kriminalpoli-

tiskt verktyg hade det också varit rimligt att använda självdeklarationsstudier 

i debatten om brottsutvecklingen under 70- och 80-talet. Sedan självdeklarat-

ionsstudier åter började genomföras i början av 90-talet har de dock använts 

i debatten om brottsutvecklingen. Ward (1998 s. 6) hade som uttalat syfte att 

resultaten från hans studie just skulle fungera som en alternativ indikator på 

ungdomsbrottslighetens utveckling genom att replikera Örebroprojektets 

studie från 1971 (Dunér & Haglund, 1974). Wards resultat visar bland annat 

att det är färre pojkar som någon gång begått brott, medan brottsaktiviteten 

ökar bland dem som begått flest brott mellan 1971 och 1996 och han menar 

därmed att de minst allvarliga brotten har minskat i omfattning över tid och 

att de allvarligare brotten har ökat (s. 53).  I studiens slutord uttrycker också 

Ward att det finns ett behov av den kunskap som självdeklarationsstudier 

kan bidra med. De ger inte endast kunskap om brottslighetens omfattning 

utan också om hur brottsligheten fördelar sig mellan olika grupper och indi-

vider, vilket är viktig kunskap i planeringen av förebyggande åtgärder. Han 

rekommenderar också en fortsatt utveckling av självdeklarationsstudier just 

för att mäta trender över tid (s. 75f.). En sådan utveckling har också blivit 
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verklig med Rings studie från 1999 och de efterföljande skolundersökning-

arna från Brå.   

 

De flesta av de svenska självdeklarationsstudierna har som övergripande 

syfte att mäta ungdomsbrottslighetens omfattning och struktur. Men flertalet 

undersökningar är också ute efter att hitta orsaksförklaringar till brottslighet 

eller åtminstone faktorer som korrelerar med brottslighet. Att utvidga studi-

erna till att inte endast vara beskrivande är vanligast bland de större nation-

ella undersökningarna och bland dem som är en del av ett större projekt. Det 

finns också exempel på studier där syftet är att studera en specifik brottstyp 

som våld eller droger. (Se bilaga 1 för en fullständig översikt över studiernas 

syfte, urval och specifik metod.) Vilken som är den undersökta populationen 

skiljer sig mellan studierna, dels geografiskt då flera av dem är lokala eller 

regionala, dels åldersmässigt med spridning från skolår 7 upp till universite-

tet. På samma sätt varierar storleken på urvalet där de allra tidigaste studier-

na, Nyquist & Strahl (1960) och Forsman & Gentz (1962) kan betecknas 

som små med icke-sannolikhetsurval på 98 respektive 162 individer, medan 

exempelvis Stockholmsenkäten som är en totalundersökning ett par tillfällen 

har en undersökt population på ca 20 000 skolelever och de levnadsnivåun-

dersökningar som också inkluderar brottsfrågor har urval med en storlek runt 

10 000.  

5.3 Operationaliseringar av brottslighet 

Här diskuterar jag operationaliseringar av brottslighet i de svenska självde-

klarationsstudierna utifrån sammanställningen av olika kategorier av brotts-

typer som förekommer i enkäternas frågor. Diskussionen är inte menad som 

någon kritik av de analyserade studierna utan har som syfte att analysera hur 

ungdomsbrottsligheten konstrueras genom de frågor som ställs till ungdomar 

i enkäterna. För att lättare få en bild av vad enkäterna innehåller jämförs de 

delvis med varandra. Men då studierna har olika syften och till viss del avser 

att mäta olika saker är det naturligt att frågeformulären skiljer sig åt.  

5.3.1 Olika frågeområden och brottstyper 

Att det finns vissa betydande skillnader mellan frågeformulären framkom-

mer tydligt i genomgången, det handlar om vilka brottstyper som finns med 

och hur frågorna är formulerade. Men det finns också många likheter. En 

slående likhet är tillgreppsbrottens dominans. Tillgreppsbrott är utan tvekan 

den brottstyp som tar mest utrymme i frågeformulären, runt hälften av frå-
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gorna tenderar att gälla tillgrepp. Tillgreppsbrott är också den enda kategori 

som finns representerad i samtliga frågeformulär.  

Snatteri, inbrott och fordonstillgrepp är de vanligaste tillgreppsfrågorna, 

dessa finns med i den största delen av frågeformulären. När det gäller for-

donstillgrepp och inbrott görs också ofta differentieringar mellan olika typer. 

Man frågar exempelvis om stöld av olika fordon (bil, motorcykel, moped, 

cykel) i skilda frågor, och stöld av olika fordonsdelar. Liksom man i olika 

frågor undrar över inbrott i butik, bostad, förråd och bil. Samma mönster 

finns  i den officiella brottstatistiken där de olika tillgreppsbrotten redovisas 

på detaljnivå (se Brå:s Kriminalstatistik). 

Tabell 1. Frågeformulärens innehåll uppdelat på brottstyper 
 Till-

grepp  

Ska-

degö-

relse  

Våld  Bedrä-

geri  

Narko-

tika  

Utsatt-

het  

Trafik-

brott  

Mobb-

ning  

Sexual-

brott  

Dator-

relaterat  

Nyquist & 

Strahl (1960)  

X  X  -  X  -  X  X  -  X  -  

Forsman & 

Gentz (1962)  

X  X  -  X  -  -  X  -  -  -  

Elmhorn 

(1969)  

X  X  -  X  -  -  -  -  -  -  

Olofsson 

(1971)  

X  X  -  -  X  -  X  -  -  -  

Werner 

(1972)  

X  X  -  X  -  X  X  -  X  -  

Olofsson 

(1973) 
*
 

a) X X - X - - - - - - 

b) X X X X X - X - - - 

Dunér & 

Haglund 

(1974)  

X  X  X  X  X  -  X  -  -  -  

Dolmén & 

Lindström 

(1991)  

X  X  X  -  X  X  -  X  -  -  

Rolfson 

(1994)  

X  X  X  X  X  -  X  - -  -  

Stattin  

(1995)  

X  -  X  -  -  X  -  X  -  -  

Elofsson 

(1995)  

X  X  X  -  X  -  -  - -  -  

ADAD 

(1997) 

X  X  X  X  X  X  X  X X  -  

Ward (1998)  X  X  X  X  X  -  X  -  -  -  

* Olofsson (1973) är en del av Klientelundersökningen och självdeklarationsstudien är  
endast ett komplement till annan data. a) och b) motsvarar olika enkäter genomförda  
med samma individer men vid olika tillfällen. a) genomfördes i en paus i en utförlig  
socialpsykologisk intervju och b) är en uppföljning vid värnpliktsinskrivningen.
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 Till-

grepp  

Skade

görelse  

Våld  Bedrä-

geri  

Narkot

ika  

Utsat-

thet  

Trafik-

brott  

Mobbn

ing  

Sexual-

brott  

Dator-

relaterat  

Ring/Skol. 

(1999)  

X  X  X  X  X  X  X  X  -  - 
*
 

Stockholms-

enkäten 

(2000)  

X  X  X  X  X  X  -  X  X  -  

Sarnecki 

(2001 a) 

X  X  X  X  X  X  X  X  -  -  

Göte-

borgsenkäten 

(2004) 

X X X X X X - X - - 

Umeå  (2005)  X  X  X  -  X  X  -  -  -  -  

Svensson 

(2005) 

X X X - - - - - - - 

Malmöenkät-

en (2006)  

X  X  X  X  X  X  -  X  -  -  

Tuvblad 

(2006) 

X  X  X  X  X  X  X  X  -  -  

Liv och hälsa, 

ung (2007)  

X  X  X  X  X  X  X  X  -  X  

ISRD-2  X  X  X  -  X  X  -  X  -  X  

Totalt 24 23 18 17 17 14 13 11 4 3 

* I den senaste enkäten som användes i Skolundersökningen 2008 finns det nya frågor som 
berör datorrelaterad brottslighet, se bilaga 4. 

Frågor om våld tar betydligt mindre plats i enkäterna. De fem tidigast ge-

nomförda studierna (Nyqvist & Strahl, 1960; Forsman & Gentz, 1962; Wer-

ner, 1972; Elmhorn, 1969; Olofsson, 1971) innehåller inga frågor om delak-

tighet i våldsbrott. Olofsson (1973 b)) och Dunér & Haglund (1974) är de 

första studierna där man intresserar sig för våld. Det frågeformulär som 

Dunér & Haglund använder är konstruerat utifrån Olofssons (1971) formu-

lär, men med flera avgörande förändringar. Man lade till två frågor om 

våldsbrott och menar att de täckte in ”ytterligare en väsentlig och aktuell 

brottstyp” (Dunér & Haglund, 1974 s. 19). Efter Dunér & Haglund fortsätter 

också forskare att inkludera frågor om våld, om än inte i samma omfattning 

som man inkluderar frågor om olika tillgreppsbrott. I de flesta fall handlar 

det om att man har två till tre frågor om våld och då rör det sig om miss-

handel, att ha skadat någon med vapen, att ha burit vapen samt i ett fåtal fall 

gruppslagsmål. 

Skadegörelse är förhållandevis vanligt i bemärkelsen att det finns repre-

senterat i den största delen av frågeformulären. Brottstypen berörs dock inte 

med särskilt många frågor, istället handlar det oftast om att det ställs en ge-
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nerell fråga om man har förstört någonting som inte är ens eget. I några av 

de senare studierna tillkommer frågor om klotter och graffiti. Först med detta 

är Rolfson (1994). Att frågor om klotter dyker upp redan 1994 är intressant 

då det ännu inte har kodats som ett enskilt brott av polisen och därmed inte 

finns representerat i den officiella statistiken förrän 1996 (Brå, 2001 s. 167). 

Bedrägeri finns inte representerat i lika många enkäter som skadegörelse, 

men i de enkäter som bedrägeri finns med är det istället uppdelat på flera 

olika frågor. Flera av bedrägerifrågorna, framför allt i de tidiga studierna, 

handlar dock om förhållandevis triviala förseelser som antagligen sällan 

skulle leda till någon allvarlig rättslig åtgärd om de uppdagades. Det gäller 

exempelvis tjuvåkning på allmänna färdmedel, att ha rest på barnbiljett vid 

överskriden ålder, att planka på bio eller annan förställning, och springnota. 

Övriga exempel på frågor om bedrägeri handlar om häleri, förfalskning och 

försäkringsbedrägeri. Generellt är bedrägeri den brottstyp där typer av frågor 

om mer specifika beteenden varierar mest. I ett flertal av de senare studierna 

har man dock använt en fråga med snarlik formulering och frågar helt sonika 

respondenten om han eller hon skaffat sig pengar genom att luras. En sådan 

fråga kan dock inte förväntas täcka in samtliga av de exempel som finns 

representerade i övriga enkäter.  

Frågor om sexualrelaterade brott förekommer endast i fyra enkäter. I 

Nyqvist och Strahl (1960) och Werner (1972) tillfrågas eleverna om de har 

haft samlag med någon under 15 år. I Stockholmsenkäten och ADAD berör 

frågan om sexualbrott en mer allvarlig händelse då eleven får svara på om 

denne har tvingat någon till sex. Den generella avsaknaden av frågor om 

sexualrelaterade brott är intressant, men inte särskilt förvånande. Frågor om 

sex kan antas vara känsliga och leda till stort internt bortfall och en minskad 

validitet (Junger-Tas & Marshall, 1999 s. 321). Möjligt är också att sådana 

frågor gör det svårare att få skolor att acceptera frågeformuläret och därmed 

delta i undersökningen. Werner (1972), en av de få studier som har med en 

fråga om sexualbrott, problematiserar också valet att inkludera brottstypen 

och menar att liknande frågor varit problematiska i tidigare studier. Det kan 

också vara så att intresset för sexualbrott inte har varit tillräckligt stort, eller 

att sexualbrott inte har haft status som ett socialt problem. I Pollacks studie 

om medierapportering framgår att mediernas intresse för sexbrott inte varit 

särskilt stort under den moderna historien. Under den tidsperiod hon studerat 

(1915-1995) utgör texter om sexbrott endast runt 3 procent av alla texter om 

brott (Pollack, 2001 s.119). En förklaring till det bristande intresset för sexu-

alrelaterade brott kan också vara en generell uppfattning att det är handlingar 

som drabbar flickor i högre utsträckning än pojkar (Ambjörnsson, 2004 s. 

185). Historiskt har inte heller kriminologin intresserat sig särskilt mycket 

för brottslighet i förhållande till kvinnor, utan handlat om en vetenskap av 

män om mäns brottslighet mot andra män (Lander m.fl., 2003 s. 8f.). Kanske 

hade en mer genusmedveten kriminologi ställt andra typer av frågor i sina 

självdeklarationsstudier. 
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Narkotika berörs i enkäterna dels när det kommer till överlåtelse på olika 

sätt, dels som en fråga om respondenten har använt narkotika. För använd-

ning av narkotika ser det lite olika ut angående differentieringen mellan olika 

preparat, men att åtminstone skilja ut cannabis från övriga substanser verkar 

vara ett minimum. I de flesta studier efterfrågas uppgifter om narkotikaan-

vändning i avsnitt som även berör andra typer av droger som alkohol, tobak 

och sniffning. Oftast är dessa avsnitt dock placerade i anslutning till avsnit-

ten om delaktighet i brottslig verksamhet. Viktigt att komma ihåg är att de 

enkäter som användes under den första vågen av svenska självdeklarations-

studier konstruerades när bruk av narkotika inte var kriminaliserat.  

De enda studier som berör datorrelaterade brott i sina frågor om delaktig-

het är ISRD-2, Liv och hälsa ung 2007 och den senaste versionen av Brå:s 

skolundersökning som genomfördes under 2008. De beteenden kopplade till 

datorrelaterad brottslighet som hanteras är nedladdning från internet, hack-

ning och hot och trakasserier genom datoranvändning eller mobiltelefon. 

Tillgreppsbrotten dominerar 

I jämförelse med övriga brottstyper är sålunda tillgrepp den brottstyp som 

prioriteras i de svenska självdeklarationsstudierna. De finns med i samtliga 

studier och specificeras i flest antal frågor. Enligt flera olika källor är också 

tillgreppsbrott den vanligaste typen av brottslighet (se t.ex. SCB Undersök-

ningar av levnadsförhållanden; Brå Kriminalstatistik) och utgör runt hälften 

av alla anmälda brott (Brå, 2007 b). Den stora andelen frågor om olika till-

greppsbrott i enkäterna skulle alltså kunna ses som en proportionerlig av-

spegling av vanlig brottslighet i samhället. Samtidigt kan man se det som att 

självdeklarationsstudierna reproducerar en bild av tillgreppsbrotten som 

dominerande brottstyp. Om undersökningarna hade fokuserat på andra frågor 

hade den bild kriminalstatistiken konstruerar och självdeklarationernas bild 

skilt sig åt mer. Om det hade funnits fler frågor om exempelvis sexualbrott 

eller datorrelaterad brottslighet hade följaktligen självdeklarationsstudierna 

givit ytterligare information och öppnat upp för annorlunda övergripande 

tolkningar. Kanske hade då inte tillgrepp lika tydligt varit den dominerande 

brottstypen.   

Att den politiska drivkraft som från början till viss del låg bakom självde-

klarationsstudiernas utveckling gärna ville visa att ungdomsbrottslighet var 

vanligt, kan också vara en anledning till att så många frågor om tillgrepp 

traditionellt ingår i frågeformulären (Kivivuori, 2011). Att ställa många frå-

gor om olika typer av stölder kan antas ge högre generella nivåer och således 

skapa en bild av att brottslighet är ett utbrett och vanligt fenomen. De allra 

tidigaste studierna innehåller också fler lindriga tillgreppsförseelser som att 

ha knyckt frukt och undanhållit pengar när man hjälpt någon med ett ärende. 

Dessa förseelser särredovisas inte alltid i resultaten och beskrivs som brotts-

liga handlingar, vilket ger en generell bild av höga brottsprevalenser. Inte 

någon av studierna i den andra vågen innehåller någon fråga om exempelvis 
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knyckt frukt. Tillgreppsbrotten dominerar fortfarande i den andra vågen men 

det är något grövre förseelser som efterfrågas. I Skolundersökningen ingår 

frågor om stöld från hemmet och stöld från skolan, men dessa exkluderas i 

det index som används för att redovisa den generella brottsnivån och i olika 

sambandsanalyser (se bilaga 2).   

Man kan också tolka den stora andelen frågor om tillgreppsbrott som att 

de forskare som konstruerat formulären anser att det är lättare att ställa fun-

gerande frågor rörande olika typer av stöldrelaterade handlingar än om andra 

typer av brottslighet. Om forskaren menar att det finns en faktisk objektiv 

brottslighet och det man vill mäta är observerbara brottsliga handlingar blir 

det en naturlig strävan att de observationer man gör i mätningen ska ligga så 

nära det sanna eller teoretiska värdet som möjligt, då är det också rimligt att 

välja frågor där risken för allvarliga fel är begränsad (se Spector, 1992 s. 10; 

Magnusson, 2003). Tillgreppsbrott är i jämförelse med många andra brotts-

liga handlingar inte särskilt känsliga och mer socialt accepterade och chan-

sen att få uppriktiga svar från de svarande ungdomarna kan därmed förväntas 

vara hög. Stöldrelaterade handlingar är också förhållandevis konkreta och 

lätta att exemplifiera utan att riskera alltför stora missförstånd mellan vad 

som avses mätas och hur en svarande ungdom tolkar frågan. Man kan säga 

att intersubjektiviteten antas vara högre för de stöldrelaterade frågorna än 

kring områden som våld och sexualbrott. Här finns dock en skillnad bero-

ende på om man ser de olika frågorna som enskilda mätningar eller som 

indikatorer på ett samlat mått av brottslighet. I de flesta fall gäller båda dessa 

förhållningssätt, det vill säga forskarna är både intresserade av att mäta om-

fattningen av en enskild handling, till exempel snatteri, omfattningen av 

tillgreppsbrott som samlad kategori, samt den undersökta populationens 

brottslighet generellt (se bilaga 2). Det nominella begreppet blir alltså fler-

faldigt och problemets storlek varierar då automatiskt beroende på vilket av 

de tre nominella begreppen som avses.  

Denna flerfaldighet innebär också en motsättning mellan strävan efter 

tydliga, okomplicerade frågor och en skala av indikatorer som täcker in hela 

området som ska undersökas, i det här fallet ungdomsbrottslighet. En över-

representation av frågor om stöldrelaterade handlingar ger möjligtvis mindre 

och färre missförstånd då dessa inte är känsliga och de är tydliga och lätta att 

förstå för de svarande ungdomarna. Samtidigt innebär tillgreppsbrottens 

dominans en underrepresentation av andra brottstyper, vilket leder till att 

frågeformuläret brister i innehållsvaliditet (se Carmines & Zeller, 1979; 

Björkman, 2000). Frågor om exempelvis våld och datorrelaterad brottslighet 

tar betydligt mindre plats i frågeformulären, vilket jag menar delvis kan för-

klaras med att det är beteenden som är problematiska att formulera i tydliga 

enkätfrågor. Det går dock knappast att göra anspråk på att mäta brottslighet-

ens omfattning utan att ordentligt täcka in även dessa brottstyper (se tidigare 

diskussioner om den nominella definitionen 3.4). Och om man ska tala om 

självdeklarationsstudien som en del av konstruktionen av ungdomsbrottslig-
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heten gör detta att ungdomsbrottslighet till mycket större del handlar om 

tillgreppsbrott än om datorrelaterad brottslighet. Jag menar att även i de fall 

där det inte finns som uttalat syfte eller ambition att ge en samlad bild av 

ungdomsbrottsligheten och där man knappt redovisar något summerat mått 

med de olika frågorna eller indikatorerna, så har ändå fördelningen mellan 

brottstyper i frågorna betydelse för hur bilder av brottsligheten konstrueras. 

Vissa handlingar uppmärksammas och andra inte, vissa handlingar konstrue-

ras som brottsliga och andra inte, och vissa handlingar blir föremål för före-

byggande insatser och andra inte.  

5.3.2 Variationer över tid 

Tillgreppsbrottens dominans i frågeformulären är alltså relativt konstant över 

tid. Det finns emellertid andra frågeområden som varierar i större utsträck-

ning och där tidpunkten för konstruktionen av formuläret kan antas ha en 

avgörande betydelse. Ett tydligt exempel på detta är våld. 

Våld 

Som framgått ovan finns frågor om våld inte närvarande i någon av de fem 

första studierna utan inkluderas först i Olofsson (1973 b) och Dunér och 

Haglund (1974). Efter 1974 finns frågor om våld representerade i samtliga 

frågeformulär. En rimlig tolkning är att våld inte upplevdes som ett socialt 

problem vid tiderna för de första svenska självdeklarationsstudierna och att 

det därmed inte fanns något intresse av att mäta den typen av gärningar (se 

Christie & Bruun, 1985; Lindgren, 1993; Estrada, 1999; Pollack, 2001). von 

Hofer (2006) beskriver i artikeln Ökat våld och/eller vidgade definitioner 

hur samhällets tolerans för våld har minskat historiskt och hur allt fler bete-

enden klassas som oacceptabelt våld. Den historiska utveckling som von 

Hofer beskriver stämmer väl överens med tolkningen av våldsfrågornas när-

varo respektive frånvaro i frågeformulären. I introduktionen till antologin 

Våldets mening skriver också Lindstedt Cronberg och Österberg (2004 s. 8) 

att våld är en föränderlig kategori. Det är en social och kontextuell kon-

struktion som får olika innebörder i olika kulturella och historiska samman-

hang. En liknande slutsats dras av Ward (1998). Som framgått ovan är 

Wards studie en replikation av Dunér & Haglund (1974) och han konstruerar 

sitt frågeformulär för att resultaten ska vara jämförbara med studien från 

1974. Trots att frågor om våld inkluderats i den studie Ward replikerar me-

nar han att om syftet inte varit att jämföra resultaten hade andra frågor inklu-

derats i formuläret, bland annat hade frågorna om delaktighet i våld formule-

rats på ett annat sätt för att möta samhällsutvecklingen (Ward, 1998 s. 12). 

Dunér & Haglunds operationalisering av misshandel liknar likafullt de oper-

ationaliseringar som görs i flera av de senare studierna. Den skillnad över tid 

som observerats avseende frågor om misshandel verkar således mer handla 

om frågorna finns med eller inte än hur brottstypen operationaliseras.  
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När det gäller övriga våldsbrott finns dock vissa andra skillnader över tid. 

Stattin (1995) och Elofsson (1995) är de första studier där man har med frå-

gor som berör vapen. I båda dessa studier motiverar man undersökningarnas 

genomförande utifrån aktuella händelser och uppmärksamhet i media och att 

man genom forskningen vill bidra till en mer rättvisande bild av omfattning-

en av ungdomars våldsbrottslighet än vad som tidigare varigt möjligt. Här 

blir det tydligt hur självdeklarationsstudierna är en del av definitionsproces-

sen av våldsbrottslighet som ett samhällsproblem.  

Narkotika  

Narkotikabrott och datorrelaterade brott är andra exempel där skillnader 

mellan de olika studierna går att förstå utifrån en historisk kontext. Frågor 

om användning såväl som överlåtelse av narkotika dök upp för första gången 

i Olofsson (1971). Bruk av narkotika var vid tillfället inte kriminaliserat och 

frågorna om användande av narkotika ställs här, likt i de flesta senare stu-

dier, inte i direkt anslutning till de övriga brottsfrågorna. Frågan avseende 

överlåtelse av narkotika räknas dock som en del av det totala brottsindexet. 

Olofsson konstaterar i sin presentation av frågeinstrumentet att narkoti-

kabrott är ovanligt, men att man ändå valt att ta med frågor avseende narko-

tika då det är problem som förväntas öka (1971 s. 72). När det gäller andra 

brottstyper motiverar Olofsson sitt urval av frågor utifrån att de vanligaste 

brottstyperna ska vara med, men här överges den urvalsprincipen till förmån 

för att uppmärksamma ett antågande samhällsproblem (se Olsson, 1994; 

Christie & Bruun, 1985). Likt frågan angående våld ovan blir självdeklarat-

ionsstudierna en del av konstruktionen av narkotikaproblemet.  När det 

kommer till datorrelaterad brottslighet är situationen annorlunda. Här hand-

lar det istället om beteenden som är kriminaliserade, och enligt den tillgäng-

liga forskningen vanliga (Brå, 2000 a; Brå, 2007 c), men som finns represen-

terade i frågeformulären i väldigt begränsad utsträckning. Några möjliga 

förklaringar till frånvaron av datorrelaterade frågor har berörts ovan. Vissa 

av de möjliga brotten kan ses som kontroversiella och därmed inte lämpliga 

frågor i en självdeklarationsstudie (Junger-Tas & Marshall, 1999). Exempel-

vis har frågan om fildelning varit föremål för samhällelig och medial debatt 

bland annat i anslutning till den så kallade Ipred-lagen 1 april 2009 och rät-

tegången mot The Pirate Bay 2009/2010. Delar av lagstiftningen är också 

otydlig och svårtolkad vilket gör det problematiskt att formulera fungerande 

frågor som mäter den här typen av brottslighet. Båda dessa förklaringar 

hänger samman med forskarens strävan efter observerade värden med mätfel 

av begränsad storlek. På samma sätt som i diskussionen om tillgreppsbrott-

tens dominans blir det här en motsättning mellan bra och tydliga frågor och 

en tillfredställande grad av innehållsvaliditet. 
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Bagatellbrott 

Som också framkommit ovan är även bagatellbrott ett område där tendenser 

av en förändring över tid går att se i de analyserade studierna. Bagatellbrot-

ten återfinns främst inom tillgrepp (knyckt frukt, undanhållit pengar när man 

gått ett ärende åt någon, snatteri från kafé) och inom bedrägeri (tjuvåkning, 

springnota, rest på barnbiljett vid överskriden ålder) och även om förseelser 

som kan uppfattas som lindriga i viss mån är inkluderade i några av de se-

nare formulären är de vanligare i de tidigaste studierna. En viktig skillnad är 

också att man i de senare studierna, till skillnad från de tidigare, inte räknar 

de bagatellartade förseelserna i den sammanfattande brottsskalan. Den kritik 

(Hindelang m.fl., 1981; Hizinga & Elliot, 1986; Junger-Tas, 1994) som rik-

tats mot självdeklarationsstudier om bristande innehållsvaliditet då man i 

hög grad inkluderar triviala gärningar gäller alltså inte i samma utsträckning 

i de senare studierna utifrån min genomgång. Antagandet är istället att meto-

den har utvecklats och att forskare har lyssnat på den kritik som riktats mot 

tidigare självdeklarationsstudier. Samt att det finns olika drivkrafter och 

viljor bakom det man vill visa med de olika studierna. Jag återkommer kort-

fattat till drivkrafter bakom studierna nedan.  

Mobbning och utsatthet 

Mobbning och utsatthet för brott är två andra frågeområden som visserligen 

inte rör delaktighet i brott, men som är fungerande exempel på hur frågefor-

mulären förändrats över tid. Mobbning blir en fråga i svenska självdeklarat-

ionsstudier 1991 då Dolmén och Lindström är de första som inkluderar fråga 

i sitt formulär. Utsatthet för brott tas upp redan i den allra första studien 

(Nyqvist & Strahl, 1960), men det handlar då endast om en fråga avseende 

utsatthet för stöld. I Werners studie från 1972 dyker utsattheten upp igen och 

berörs då av två frågor, rån och stöld. Nästa gång är 1991 i och med Dolmén 

och Lindström och efter det blir frågor om utsatthet för brott regelbundet 

återkommande i svenska självdeklarationsstudier. Självdeklarationsstudierna 

kan här ses som före sin tid då brottsoffer som begrepp finns dokumenterat i 

officiella dokument först 1971 och blir vanligt först under mitten av 90-talet 

(Tham, 1998). Den riktiga etableringen av begreppet brottsoffer i officiella 

dokument sker alltså ungefär samtidigt som frågor om utsatthet för brott 

etableras ordentligt i de svenska självdeklarationsstudierna och även här kan 

man alltså se hur studierna är en del av den process som definierar och kon-

struerar ett problem i samhället. På samma sätt som studierna definierar och 

konstruerar vad ungdomsbrottslighet är, fungerar de som aktörer i konstrukt-

ionsprocessen av utsatthet för brott som ett socialt problem. Statistiska 

centralbyrån har dock genomfört mätningar av utsatthet för brott i sin sur-

veyundersökning om levnadsförhållanden (ULF) sedan 1978 (Statistiska 

centralbyrån, 2004). På vilket sätt frågorna om utsatthet och delaktighet för-
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håller sig till varandra utvecklas vidare i närstudien av Skolundersökningen 

(kap. 6-13).  

Drivkrafter 

Jag har inte gjort någon politisk analys av självdeklarationsstudiernas publi-

kationer, inte heller av hur de används i olika sammanhang av beslutsfattare 

och vad de får för konkret betydelse. Det finns ändå vissa antydningar i tex-

ten ovan, både i det här kapitlet och i tidigare delar av avhandlingen, om att 

det kan finnas medvetna eller omedvetna drivkrafter och uppfattningar som 

påverkar studiernas utformning. Dessa antydningar bygger på min uppfatt-

ning att genomgången av frågeformulärens innehåll och studiernas redovis-

ningar av resultat öppnar för en diskussion om hur forskare delvis kan ”an-

vända” sina instrument för att konstruera brottsligheten på ett visst sätt. Och 

även för hur samhällets olika bilder av brottslighet avgör vilka beteenden 

som ska efterfrågas i studierna och hur svaren ska hanteras i resultatredovis-

ningarna. Jag har tidigare använt begreppen paradigm och makt (se 4.4 Vali-

ditet) för att förstå vad det finns för olika möjligheter att genom självdekla-

rationsstudier konstruera bilder av brottsligheten. Olika bilder anses valida i 

olika sammanhang, beroende på vad det finns för paradigm och hur makten 

att definiera sanningen är fördelad (Enerstvedt, 1989 s. 158). Jag menar inte 

att forskare förvränger sina resultat, men att de delvis kan påverkas av sin 

bild av exempelvis brottslighetens fördelning i val av frågor och presentation 

av resultat. Forskarna vill skapa ett, utifrån sina perspektiv, fungerande och 

adekvat kunskapsunderlag för fortsatt forskning och politiska beslut. 

En möjlig analys är att de tidiga studierna har med fler lindriga förseelser 

då de genom studierna vill visa att det är vanligt att begå den här typen av 

brott. Brottslingar är inte en speciell grupp olik alla andra. Istället handlar 

det om att en stor andel av befolkningen begår olika förseelser, vissa betyd-

ligt fler och grövre än andra, och att några upptäcks och blir registrerade av 

polisen. I en publikation utifrån sin första självdeklarationsstudie, i samband 

med en litteraturgenomgång av internationella självdeklarationsstudier skri-

ver exempelvis Olofsson (1971 s. 70) så här:  

Dessa undersökningar gör det helt klart att brottslighet inte kan betraktas som 
ett attribut, dikotomiserat till brottslig-ickebrottslig. Det är inte försvarligt att 
tro att de som inte uppdagats av polis och kommit inför rätta skulle vara helt 
oskyldiga. 

Att göra självdeklarationsstudier blev ett sätt att visa att detta även gällde i 

en svensk kontext. Om det visade sig att en stor andel av de ”vanliga med-

borgarna” också begick brott var det inte legitimt att fortsätta med hårda 

straff mot de som råkar upptäckas.  Nyquist och Strahl (1960 s. 117) avslutar 

sin artikel med slutsatsen att även hyggliga personer begår brott, och Fors-

man och Gentz (1962 s. 324) avslutar sin med att citera Nyquist och Strahl.  
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/…/ inom en grupp av ungdomar, som med all rätt anses hyggliga och sköt-
samma, brottsliga handlingar har begåtts både under och efter folkskole- och 
realskoletiden i stor utsträckning och i mycket större utsträckning än som 
kommit till polisens kännedom. 

Att brottsligheten är så utbredd även bland de universitetsstudenter Nyquist 

och Strahl (1960) liksom Forsman och Gentz (1962)  har i sina urval uppfatt-

tas som det mest centrala att lyfta fram och det som de vill att läsaren ska ha 

med sig som sista ord. 

Under den andra vågen, från 90-talet och framåt, ligger inte fokus på att 

lyfta problematiken med en dikotomisering av brottslig och icke-brottslig. 

Möjligtvis vill forskare istället framhålla att ungdomsbrottsligheten inte är 

ett akut problem med alarmerande nivåer. De allra lindrigaste handlingarna 

blir då inte relevanta och man har inte med dem i sina frågor eller så exklu-

derar man dem i vissa index i redovisningarna. I flera studier skriver man 

explicit att resultaten ska fungera som ett underlag för beslutsfattare och i det 

brottsförebyggande arbetet (Brå, 2010 a; Stockholms stad 2008; Jonsson, 

2008). Att framställa ungdomsbrottsligheten som ett problem att ta på allvar 

men att inte få panik över blir ett sätt att sakligt kunna utvärdera åtgärder och 

satsa resurser på rätt ställen. Även de senare studierna visar att en stor andel 

ungdomar rapporterar att de har begått någon av de efterfrågade ”brottsliga” 

handlingarna (se bilaga 2), men det är inte så många som fortsätter sitt bete-

ende i vuxen ålder. Ett sådant resonemang kan exempelvis fungera som ett 

argument för att det inte är meningsfullt att ha en nolltolerans mot brottslig-

het, och inte heller att hantera alla förseelser inom ramen för rättsväsendet.   

Man påvisar också att det inte sker någon ökning över tid (snarare en 

minskning). För att inte bryta de värdefulla tidsserier som finns genom ex-

empelvis Stockholmsenkäten och Skolundersökningen anstränger sig ansva-

riga för att behålla samma frågor vid olika mättillfällen. Möjligtvis hade en 

inkludering av fler nya handlingar för att följa samhällsförändringar, exem-

pelvis kopplade till Internet, visat på en annan utveckling.  

5.3.3 Frågeformuleringar som definitioner 

En viktig fråga att lyfta är också den språkliga delen av operationaliseringar-

na: Hur man i frågeformulären formulerar frågor för att mäta olika brottsty-

per.  I de flesta fall används inte de formella begreppen i frågorna utan ung-

domarna tillfrågas om de deltagit i mer eller mindre specifikt beskrivna gär-

ningar. Formulären innehåller således frågor om händelser även när det är 

brott som ska mätas. Detta hänger till viss del ihop med att mätningarna är 

indirekta och det studerade fenomenet inte direkt observerbart. Att använda 

de formella begreppen för de specifika brottstyperna hade visserligen också 

inneburit en operationalisering av begreppet brottslighet, då det fortfarande 

handlar om att göra ett begrepp mätbart. Det är dock tveksamt om det skulle 
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vara en särskilt väl fungerande sådan. I metodlitteratur och i självdeklarat-

ionsstudier menar man att det inte bör förväntas av ungdomar att de känner 

till innebörden av begrepp så som ”rån” eller ”inbrott” och man väljer därför 

oftast att beskriva mer specifika handlingar som ska representera de olika 

brottstyperna (Werner 1972 s. 107). Att ställa mer konkreta frågor är också 

ett försök att minska tolkningsutrymmet och göra mätningen mer standardi-

serad. Syftet är att det ska bli tydligare vilka typer av situationer det är man 

mäter med frågorna (Lundgren m.fl., 2001 s. 19; Brå, 2010 c s. 17).25 De 

konkreta frågeformuleringarna blir också ett sätt att påminna respondenten 

om situationer de annars eventuellt inte tänkt på.  

Bland de analyserade studierna finns det dock några undantag från denna 

rekommendation om att undvika brottstypernas formella benämningar och 

några studier blandar formella begrepp med mer konkret beskrivna händelser 

i samma formulär. De formella begrepp som används kan dock ses som rela-

tivt okomplicerade då det främst gäller stöld, skadegörelse och inbrott. Uti-

från materialet finns det ingen möjlighet att studera vad användningen av 

dessa begrepp kan ha haft för betydelse. ADAD är det frågeformulär där de 

formella begreppen används i högst utsträckning. ADAD skiljer sig från de 

övriga studierna i två avgörande aspekter. Dels är den undersökta populat-

ionen inte ungdomar i allmänhet utan personer inskrivna vid boenden inom 

Statens institutionsstyrelse eller som utreds av socialtjänsten och kan antas 

ha mer erfarenhet av kriminell verksamhet och mer kunskap om vad begrep-

pen innebär. Dels så ställs inte frågorna genom självadministrerade fråge-

formulär utan genom strukturerade intervjuer vilket ger utrymme för ung-

domen att ställa frågor till intervjuaren om någonting är oklart. Det innebär 

också att ungdomarna inte är anonyma. 

En annan observation är att operationaliseringar av utsatthet för brott i 

vissa fall skiljer sig från operationaliseringar avseende delaktighet i brott. 

Generellt är frågorna om utsatthet färre och bredare, och det är vanligare att 

de formella begreppen för brotten används i frågorna om utsatthet än i frå-

gorna om delaktighet där man istället beskriver specifika gärningar. För-

väntningarna på ungdomars förmåga att förstå mer abstrakta begrepp verkar 

således vara högre dels när de tillfrågade ungdomarna antas ha större erfa-

renhet av kriminell verksamhet, dels när de ombeds svara på frågor om ut-

satthet istället för delaktighet. 

En fråga som skiljer sig mellan de olika frågeformulärens formuleringar 

är frågorna om snatteri eller stöld från butik. Studierna varierar i huruvida 

                                                      
25 I den här avhandlingen ställs dock frågan om det är möjligt att snäva in tolkningsutrymmet 
på ett avgörande sätt. Uppfattningen är dock att konkreta och specifika frågor är ett uttryck för 
att ambitionen med frågeformuläret är en standardiserad mätning. I självdeklarationsstudier 
skulle det innebära att konkreta och specifika frågor innebär att syftet med mätningen snarare 
är att fånga på förhand definierade händelser än respondenternas uppfattningar. En mer djup-
gående analys av problemet görs i Närstudien där bland annat en analys av tre forskares för-
hållningssätt till frågan presenteras (kap 7). 
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man frågar om ungdomen tagit något från en butik, om ungdomen stulit nå-

got eller om ungdomen snattat. Det är rimligt att anta att dessa olika formu-

leringar har betydelse för resultaten genom att de får respondenterna att 

tänka på olika situationer. Då studierna inte är jämförbara i andra avseenden 

går det dock inte att dra några sådana slutsatser.  

Generellt kan konstateras att frågeformulären både liknar varandra och 

skiljer sig åt. En hel del frågor återkommer i flera av studierna och många 

formuleringar är snarlika, men det finns också skillnader i detaljer som kan 

antas ha betydelse för hur de svarande ungdomarna tolkar och förstår frå-

gorna.   

5.4 Avslutning 

I kapitel 4, Mörkertalet – en konstruktiv jakt? har jag skrivit om att jag ser 

självdeklarationsstudiers resultat som konstruerade kategorier av upplevelser 

och tolkningar av olika omständigheter och händelser, snarare än ett mått på 

en oberoende yttre verklighet. Det här avsnittet har främst ägnats åt fråge-

formulären bakom dessa konstruerade kategorier, vilka också kan ses som ett 

steg i kategoriseringen. Fokus har varit att undersöka hur föreställningar om 

brottslighet konstrueras/produceras genom hur brottslighet operationaliseras 

i studierna.  

Mätinstrumenten (frågeformulären) skiljer sig åt, både avseende vilka 

brottstyper som finns med och vilka specifika beteenden som efterfrågas för 

att mäta brottstyperna. Tillgreppsbrott dominerar frågeformulären –

brottstypen finns representerad i samtliga formulär och är ofta uppdelad på 

ett flertal frågor, medan exempelvis sexualbrott och datorrelaterade brott 

finns med i väldigt begränsad utsträckning. Den bild av brottsligheten som 

ges genom de här studierna handlar därmed till stor del om just tillgrepps-

brott.26 Även när man ser till hur frågeformulären har utvecklats över tid 

framgår att självdeklarationsstudien som forskningsmetod är en del av kon-

struktionen av brottslighet. Frågor om våldsbrott finns exempelvis inte med i 

de tidigaste självdeklarationsstudierna utan är representerat först 1973 och 

framåt. Mätinstrumenten blir då ett uttryck för vad som ses som allvarliga 

problem i samhället, vad som är tillräckligt viktigt för att det ska inkluderas i 

frågeformuläret – hur allvarligt man i samhället ser på våld varierar över tid. 

En konsekvens blir då också att den bild av brottslighet som konstrueras 

genom studierna är en produkt av en historisk kontext.  

                                                      
26 Viktigt att påpeka är att vad detta innebär i praktiken beror på hur materialet sedan analyse-
ras och presenteras. Att resultaten hanteras och presenteras på olika sätt i de olika studierna i 
genomgången har också berörts ovan. I bilaga 2 beskrivs studiernas indexkonstruktioner mer 
detaljerat. 
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De konstruerade kategorier/analytiska konstruktioner, som i det veten-

skapsteoretiska kapitlet presenterats som synonymt med mätningens resultat, 

blir utifrån resonemangen i det här avsnittet delvis en produkt av vad fors-

kare i en viss kontext menar att brottslighet är och vilka typer av händelser 

de menar hör till olika brottstyper. Vilka brottstyper som väljs ut för att mäta 

brottsligheten och hur frågor om deltagande i dessa formuleras är inte kon-

stant utan i hög grad knutet till ett socialt och historiskt sammanhang. Jag 

menar också att det i denna kontext finns en politisk dimension där självde-

klarationsstudierna blir ett sätt att skapa argument för olika uppfattningar.  

I kommande delar av avhandlingen behandlas hur forskare kan resonera i 

sin definiering av vad som ska mätas och därmed i sin frågekonstruktion, 

men främst hur respondenterna kan tolka frågorna i ett formulär och alltså 

hur vi kan förstå deras svar. 
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DEL III: NÄRSSTUDIEN 
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6. Bakgrund och metod 

Kommande delar av avhandlingen innehåller teoretiska resonemang om 

självdeklarationsstudier samt en tillämpning av dessa teoretiska resonemang 

på Brottsförebyggande rådets självdeklarationsstudie om stöld, våld och 

annat problembeteende bland elever i årskurs nio, även kallad Skolunder-

sökningen. Jag använder Skolundersökningen som ett exempel på en själv-

deklarationsstudie och har valt ut just denna då det är den enda nationellt 

representativa självdeklarationsstudien i Sverige och att den därför har stor 

betydelse både teoretiskt och praktiskt (Andersson, 2009). Den närstudie 

som görs här är således en analys av Skolundersökningen med fokus på ele-

vers tolkningar, förståelse och svar när de besvarar frågor om delaktighet 

och utsatthet för brott i skolundersökningens frågeformulär. Som en del av 

analysen finns också i Skolundersökningen involverade forskares perspektiv 

på frågeformuläret och vad studien avser att mäta. Närstudien är det huvud-

sakliga empiriska bidraget för att uppfylla avhandlingens övergripande syfte 

och ska hjälpa till att besvara vad som mäts genom självdeklarationsstudier 

om brottslighet. Mer specifikt siktar närstudien på att besvara följande frå-

gor: 

 

 Hur ser forskare, associerade till Skolundersökningen, på studien 

och på vad den avser att mäta? 

 Hur kan skolelever tolka Skolundersökningens frågor om delaktig-

het och utsatthet för brott? 

 Hur kan vi förstå skolelevers tolkningar av frågor om delaktighet 

och utsatthet för brott – vad påverkar elevernas tolkningar och vad 

får dessa tolkningar för betydelse? 

6.1 Om Skolundersökningen 

Skolundersökningen är en återkommande nationellt representativ självdekla-

rationsstudie om brottslighet med elever i årskurs nio. Undersökningarna 

syftar till att ge kunskap om ungdomsbrottslighetens omfattning, struktur 

och utveckling över tid både genom att titta på delaktighet och utsatthet för 

brott. Skolundersökningen ska också göra det möjligt att studera orsaker till 

brottslighet och vilka variabler som av andra anledningar samvarierar med 

brottslighet. Enkäten innehåller därför, förutom frågor om delaktighet och 
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utsatthet för brott, även frågor om olika sociala bakgrundsfaktorer, fritidsfak-

torer och attityder (Brå, 2010 b).  

De första undersökningarna genomfördes 1995 och 1997 på Kriminolo-

giska institutionen vid Stockholms universitet. Det skedde då inom ramen 

för ett avhandlingsprojekt med syftet att dels att ge en kompletterande bild 

till den officiella kriminalstatistiken om omfattningen av brottsligt beteende, 

dels att undersöka orsaker till brottslighet genom att testa kriminologiska 

teorier (Ring, 1999). Brottsförebyggande rådet tog över ansvaret för datain-

samlingen 1999 och har genomfört den vartannat år fram till 2005, efter 

2005 samlas material in vart tredje år (Brå, 2000 b; Brå, 2003; Brå, 2006 b; 

Brå, 2010 a). Urvalet i de olika omgångarna har varierat mellan ca 5 900 och 

10 000 elever och svarsfrekvensen mellan 95 procent 1995 och 79 procent 

2005. Enkäterna skickas ut till skolor och besvaras av eleverna i skolan un-

der skoltid. De lärare som ansvarar för att dela ut enkäterna till eleverna får 

instruktioner om att enkäten i genomsnitt tar ca 25 minuter att fylla i, att de 

inte ska gå runt i klassrummet under tiden eleverna sitter med enkäten, att de 

ska informera eleverna om att enkäten är anonym och att det är bra om det är 

lugnt och tyst i klassrummet så att eleverna inte störs och påverkas av 

varandra. Eleverna får också skriftlig information om undersökningen, vad 

den handlar om och att de är anonyma. När de är färdiga med besvarandet 

lägger de den ifyllda enkäten i ett individuellt svarskuvert och klistrar själva 

igen det. Läraren samlar sedan in alla elevers individuella svarskuvert och 

återsänder dessa till Brå. Frånvarande elever ska få möjlighet att besvara 

enkäten vid ett senare tillfälle (Brå, 2010 b). 

Frågeformuläret består av 16 sidor och ett stort antal frågor inom ett fler-

tal olika frågeområden (hela frågeformuläret från datainsamlingen 2008 

finns i bilaga 4). Frågeformulären vid de olika datainsamlingarna har varit 

snarlika med endast små skillnader. Som utgångspunkt i den ursprungliga 

utformningen av enkäten fungerade det formulär som användes vid den 

första omgången av det internationella projektet ISRD (International Self-

Report Delinquency Study) (Junger-Tas m.fl., 1994; Ring, 1999 s. 7). Utöver 

frågor om delaktighet och utsatthet för brott finns det frågor om sociala för-

hållanden, familjeförhållanden, spänningssökande beteende, skola, fritidsak-

tiviteter, kompisar, attityder till brottslighet, kompisars attityder till brotts-

lighet, attityder till polisen samt om brottsliga erfarenheter på Internet. Om 

egen delaktighet i brott finns det 27 frågor uppdelade på stöldrelaterat bete-

ende, skadegörelse, bedrägeri och våld. I anslutning till frågorna om delak-

tighet i brott finns det också ett frågebatteri om erfarenheter av droger. Ut-

satthet för brott berörs främst i åtta frågor gällande stöld, våld och hot. Det 

finns dock också några frågor om utsatthet på Internet och om man varit 

utsatt för någon form av sexuellt ofredande, som inte är placerade i anslut-

ning till de övriga utsatthetsfrågorna. Dessa frågor är nya i 2008 års enkät 

och är placerade sist för att inte påverka jämförbarheten över tid (Brå, 2010 

b s. 17). 
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I huvudsak redovisas resultaten av Skolundersökningen i rapporter där 

ungdomars delaktighet och utsatthet för brott beskrivs, även enkla analyser 

av variationer i delaktighet utifrån social bakgrund presenteras (Brå, 2000 b; 

Brå, 2003; Brå, 2006 b; Brå, 2010 a).
27

 I viss utsträckning används också 

materialet som kompletterande data inom andra projekt på Brottsförebyg-

gande rådet (Brå, 2010 b). I huvudrapporterna (Brå, 2000 b; Brå, 2003; Brå, 

2006 b; Brå, 2010 a) redovisas svaren på frågorna om brott både i samman-

slagna index och för de enskilda frågorna/brotten. De sammanslagna indexen 

motsvarar olika brottskategorier som stöld, våld, skadegörelse där de olika 

frågorna som hör till kategorierna har summerats. Här slås delvis frågor som 

antas mäta mindre grova brott samman med grövre brott. Indexen används 

både i redovisningen av prevalenser och frekvenser. För den totala samman-

slagna brottsligheten används främst en ”restriktiv brottsskala”. Här har ett 

index konstruerats som sträcker sig över olika brottskategorier men där vissa 

frågor har exkluderas då graden av grovhet i dem anses vara svårbedömd. De 

frågor som exkluderats i den restriktiva brottsskalan är klotter, tjuvåkning, 

stöld från skola eller eget hem, samt olovlig körning (Brå, 2010 a s. 31). Den 

restriktiva brottsskalan används i redovisningen av frekvensfördelningar. I 

de sambandsanalyser som redovisas används en kombination av den restrik-

tiva brottsskalan och frekvenser uppdelade på olika brottstyper/frågor. Man 

konstruerar en kategori med högbelastade ungdomar bestående av dem som 

rapporterat fler än 15 brott enligt den restriktiva skalan (Brå, 2010 a s. 33). 

Även resultaten av elevers utsatthet för stöld och våld presenteras både i 

sammanslagna index och för de enskilda frågorna.  

Resultaten från Skolundersökningen kan sammanfattas med att det är för-

hållandevis vanligt att elever rapporterar att de gjort någon av de handlingar 

som efterfrågas i frågebatteriet om delaktighet de senaste tolv månaderna. 

Materialet från 2008 visar att drygt hälften av eleverna svarat att de gjort 

någon av de efterfrågade stöldrelaterade handlingarna och att 61 procent har 

svarat att de gjort något av samtliga problembeteenden som efterfrågas i 

enkäten (inklusive t.ex. bruk  av alkohol och/eller tobak). Det verkar dock 

vara ovanligt att begå brott vid upprepade tillfällen, en betydligt mindre del 

av eleverna rapporterar att de har begått handlingarna mer än fem gånger. 

Utvecklingen från 1995 till 2008 visar en minskning. Minskning har skett 

främst mellan 1995 och 2001 och är tydligast avseende stöldrelaterad brotts-

lighet och skadegörelse. I övriga brottstyper har nivåerna varit mer stabila 

(Brå, 2010 a).  

                                                      
27 I Ring (1999) görs betydligt mer utförliga korrelationsanalyser mellan brottslighet och 
möjliga orsaksvariabler. 
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6.2 Närstudiens teoretiska tolkningsramar – centrala 
begrepp och utgångspunkter  

I det tidigare kapitlet Mörkertalet – en konstruktiv jakt?(kap. 4) har jag dis-

kuterat hur man kan se på den mätning som genomförs i självdeklarations-

studier utifrån olika perspektiv. Den huvudsakliga skillnaden mellan per-

spektiven består i olika förhållningssätt till den faktiska brottsligheten och 

vad det egentligen är som mäts med dessa studier. Resonemanget landade i 

att mätningen i första hand fångar människors upplevelser och tolkningar, 

men att dessa inte är oberoende av en yttre verklighet. Ett sådant här per-

spektiv på självdeklarationsstudier medför ett reflekterande synsätt på mät-

ningen. Om det inte är möjligt att få ett direkt led mellan faktiska handlingar 

och mätresultat blir det nödvändigt att fundera på vad de olika stegen mellan 

det man strävar efter att mäta och resultaten innebär. En respondent som 

besvarar en enkät måste både tolka sina erfarenheter och förmedla dessa 

tolkningar. Utgångspunkten i det här kapitlet är att det kan vara meningsfullt 

att förhålla sig till surveyundersökningar som sociala interaktioner (se Tanur, 

1992). Jag kommer diskutera vad detta innebär och på vilket sätt det blir en 

hjälp i förståelsen av självdeklarationsstudien som process. De teoretiska 

utgångspunkterna ska inte i första hand ses som någonting testbart, utan 

alltså främst som ett verktyg och en hjälp i den kommande analysen och 

tolkningen av resultaten. 

6.2.1 Att tolka och problematisera en surveyundersökning 

Vad är en survey? 

En surveyundersökning, framför allt när det handlar om en självadministre-

rad skriftlig enkät, ses oftast i första hand som ett distanserat instrument, där 

det förvisso finns en kommunikation då information eftersöks och förhopp-

ningsvis förmedlas, men där det knappast handlar om något samspel mellan 

olika parter. Ett annat sätt att se på surveyundersökningar är som sociala 

interaktioner. Utifrån vad som tidigare har diskuterats om mätning och kon-

struktion samt objektivitet kontra subjektivitet är det möjligt att diskutera en 

surveyundersökning just som en social process och se det utifrån en interakt-

ionsprocess‟ olika element (Clark & Schober, 1991 s. 15ff).  Även om något 

direkt möte inte sker mellan de inblandade aktörerna sker en tolkning av 

situationen – sammanhang, förväntningar, syfte, relation osv. – som sedan 

ligger till grund för hur frågor tolkas, svar levereras och svar tolkas. Utifrån 

den symboliska interaktionismen (Blumer, 1966; Blumer, 1969 s. 79) kan 
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man se interaktionen i en surveyundersökning som att frågor formuleras 

utifrån förväntningar på en gemensam förståelse mellan avsändare och mot-

tagare av de frågor som kommuniceras. Avsändaren har en bild av den 

tänkta mottagaren, vilket påverkar avsändarens uttryck. Likaså tas frågorna 

emot och tolkas av mottagaren utifrån den bild mottagaren har av avsända-

ren. Begrepp tolkas utifrån vad mottagaren tror att avsändaren menar.  När 

svaren på frågorna sedan levereras är det respondenten som är avsändaren 

och kommunicerar sina svar på ett sätt som man antar att mottagaren, den 

som efterfrågat informationen, ska förstå. Man kommunicerar ett svar utifrån 

vad man tolkar som den gemensamma förståelsen av mening och betydelse i 

det som efterfrågas. Och denna förståelse formas inte bara av orden i frågan 

utan hela kontexten, precis som förståelsen i andra sociala sammanhang. 

Blumer menar att individen måste förhålla sig till en rad aspekter – kom-

plexa situationer tolkas och agerandet sker utifrån dessa tolkningar (1966, s. 

536). Man kan sammanfatta det med att kommunikationen i en surveyunder-

sökning, liksom i annan social kommunikation, sker med utgångspunkt i de 

inblandade aktörernas medvetna eller omedvetna föreställningar om vad som 

är deras gemensamma förståelse, deras gemensamma förkunskap och ge-

mensamma antaganden (Clark & Schober, 1991 s. 17). Utifrån detta blir 

kärnan i tolkningar av surveyresultat inte i första hand att förstå essensen i de 

begrepp som används och ska mätas, inte att förstå forskares förståelse av 

begreppen och inte heller respondenternas eller i det här fallet ungdomarnas, 

vardagliga förståelse eller användning av begreppet. Kärnan blir istället att 

undersöka vad ungdomarna uppfattar att forskarna menar och utifrån det 

sedan levererar sina svar. Hur ungdomarna tolkar forskarnas avsikter bör 

dock inte ses som någonting oberoende av den egna förförståelsen av be-

greppen, vilken i sin tur kan hanteras som ett uttryck av självbild och identi-

tet. Till detta återkommer jag nedan.  

Att se på en surveyundersökning som en social interaktion, med de regler 

som gäller för sociala interaktioner, behöver dock inte i teorin innebära en 

motsägelse med att se en survey som ett mätinstrument.  Om man hittar en 

gemensam mening, föreställningen om vad som menas är densamma för 

både avsändare och mottagare i båda riktningarna i kommunikationen, så blir 

också mätningen meningsfull. Det blir dock samtidigt omöjligt att uppfatta 

en frågeundersökning som en okomplicerad kontextlös procedur. I linje med 

det konventionella och det kontextuellt konstruktivistiska perspektivet på 

självdeklarationsstudier som mätning så kan vi omöjligt få ett direkt led mel-

lan de faktiska handlingarna och mätresultaten (se kap. 4). Det är endast om 

individernas subjektiva upplevelser och tolkningar vi kan få kunskap. Att 

påstå att man genom att ställa några frågor, om än genomtänkta och välfor-

mulerade, får den fakta och information man är ute efter, blir med det här 

synsättet en ordentlig förenkling (Clark & Schober, 1991 s.15). Rimligt att 

anta är också att svårigheterna i att finna den gemensamma meningen är 

betydligt större i en frågeundersökning och framför allt i en självadministre-
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rad skriftlig frågeundersökning än i en vanlig social konversation, då den 

skriftliga frågeundersökningen inte innefattar en interaktiv kommunikations-

process (Groves m.fl., 1991 s. 49). I en interaktiv kommunikation söker ak-

törerna ständigt bevis för att det som sagts också har tagits emot på det sätt 

som var avsikten. Det finns möjlighet att uttrycka osäkerhet och mottagarens 

reaktion tolkas och det finns möjlighet att omformulera frågor, svar och på-

ståenden i de fall man uppfattar det som att mottagaren inte mottagit det som 

sagts på ett tillfredsställande sätt (Clark & Schober, 1991 s. 24ff; Suchman 

& Jordan, 1991, s. 243ff.). Med en självadministrerad skriftlig frågeunder-

sökning saknas dessa möjligheter. Frågor, och i de flesta fall även svar, är 

standardiserade och det finns inget utrymme för tolkningar av reaktioner hos 

respondenterna och några modifieringar utifrån dessa reaktioner.  

Den standardiserade strukturen på kvantitativa frågeundersökningar, och 

vid självadministrerade enkäter även frånvaron av möte mellan avsändare 

och respondent, framhålls ofta som en fördel och det finns en strävan till en 

så hög grad av standardisering som möjligt. Standardisering handlar om 

kontroll, man vill försäkra sig om att en eventuell variation mellan olika 

respondenters svar beror på en faktisk variation och inte på olika ställda frå-

gor eller på andra sätt varierande mätprocedurer (DePoy & Gitlin, 1999 s. 

154; Bryman, 2002 s. 124). Om alla respondenter skulle få frågorna ställda 

på olika sätt skulle vi inte veta om skillnader i svaren handlar om faktiska 

skillnader i det vi mäter eller om det endast är en reaktion på de olika fråge-

formuleringarna eller att sammanhanget varierar (May, 2001 s. 117). I de 

resonemang som förordar en så hög grad av standardisering som möjligt 

framförs också nödvändigheten i att de standardiserade procedurerna är nog-

grant övervägda och att frågor testats, och man menar att de antaganden man 

gör om standardiseringens resultat endast gäller om procedurerna inte lider 

av några allvarliga brister (May, 2001 s. 117; Bryman, 2002 s. 124).  

Men trots denna försiktighet kan resonemanget kännas både fyrkantigt 

och inkonsekvent. Det finns forskning som visar att exempelvis frågornas 

formuleringar och ordningsföljden mellan frågorna har betydelse. Små för-

ändringar i ordval och placering av frågor får konsekvenser för hur frågorna 

besvaras (Bergman & Wärneryd, 1982; Converse & Presser, 1986; Wärne-

ryd m.fl., 1993). Den här typen av konkret strukturering går också i väldigt 

hög grad att ha kontroll över.  

Vad som är betydligt svårare att kontrollera är meningen i frågor och svar. 

Om vi vid en fullständigt standardiserad surveyundersökning får variationer i 

svaren mellan olika grupper eller individer, innebär det då med säkerhet att 

vi har mätt faktiska skillnader mellan dessa grupper eller individer? Eller kan 

det vara så att delar av dessa variationer beror på en icke-standardiserad 

mening. Även om vi kontrollerar för alla yttre faktorer som går att föreställa 

sig, så kan det finnas skillnader i tolkningar och förståelse av bland annat 

den sociala situationen och frågornas betydelse. En standardiserad fråga 

innebär inte nödvändigtvis en standardiserad innebörd för respondenten. 
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Kanske skulle det gå att argumentera för att en icke standardiserad mätpro-

cedur skulle innebära en mer standardiserad mening. Möjligtvis skulle indi-

vidanpassade intervjuer, som sker i ett interaktivt möte mellan intervjuare 

och respondent och där frågorna delvis varierar och formuleras utifrån sam-

spelet mellan aktörerna, ge mer standardiserade meningar. Relationen mellan 

standardiserad mätprocedur och standardiserad mening skulle också kunna 

ses som extern kontra lokal kontroll, eftersom den standardiserade mätpro-

ceduren kan kontrolleras utifrån medan den standardiserade meningen lättare 

kontrolleras lokalt inifrån, i mötet med respondenten (Suchman & Jordan, 

1991 s. 244). 

Den kognitiva processen 

Att besvara en fråga i en självadministrerad enkät innebär att man som re-

spondent ställs inför ett antal uppgifter (Sudman m.fl., 1996 s. 56). Respon-

denten måste först tolka frågan och förstå/bestämma sig för dess mening, 

sedan ska relevant information tas fram – handlar det om en attitydfråga ska 

antingen en åsikt formas eller så ska en gammal uppfattning kommas ihåg, 

och handlar det om ett beteende ska relevanta situationer rekonstrueras från 

minnet. Och till slut ska respondenten kommunicera svaret i formuläret. En 

modell för att förstå den kognitiva process som ligger bakom ett surveysvar 

brukar konstrueras i tre eller fyra steg efter de uppgifter som respondenten 

ställs inför (Tanur, 1992 s. 6; Sudman m.fl., 1996 s. 58; Schwarz & Sudman, 

1996 s. 6; SCB, 2001 s. 15). Modellen nedan över den kognitiva processen 

är en kan ses som en avgränsad del av hur självdeklarationsstudiers hela 

process beskrevs i kapitel 4 och illustrerades i figur 2 och 3. Processen här 

handlar dock endast om respondenternas tolkningar och svar. 

 

 

 

Figur 5. Modell över den kognitiva processen 

 

 
1. Mening. Det första steget handlar om respondentens tolkning och för-

ståelse av surveyfrågan och är avgörande för att processen ska fun-

gera. Om inte respondenten och forskaren delar uppfattning om vad 

meningen är i frågan blir inte mätningen adekvat. Förståelsen och 

tolkningen innebär också flera olika delar, det handlar exempelvis 

både om att förstå betydelsen av de enskilda begreppen och orden i 

frågans formulering, och att tolka frågans helhet på det sätt som av-

setts – den så kallade pragmatiska meningen (Sudman m.fl., 1996 s. 

59). Ofta finns det flera möjliga tolkningar och vilken av dessa som 
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respondenten väljer beror både på kontexten i frågeformuläret och 

personliga variabler.  

 

2. Minne. Här handlar det om att respondenten ska ha tillgång till den 

information som efterfrågas. Ibland har respondenten redan ett for-

mulerat svar som inte kräver så mycket arbete att få fram ur minnet, 

men ofta är frågan konstruerad på ett sätt att respondenten måste 

lägga samman flera olika minnen för att få fram den efterfrågade in-

formationen. För beteendefrågor och frågor om erfarenheter av hän-

delser är sannolikheten att respondenten redan har ett konstruerat svar 

på frågan störst om det rör ett beteende med en tillräcklig betydelseg-

rad och som förekommer sällan och respondenten därför är väldigt 

medveten om (Sudman m.fl., 1996 s. 70). Även i de fall frågan rör 

någonting som bekymrar respondenten eller på annat sätt upptar plats 

i medvetandet ökar sannolikheten att ett svar redan finns konstruerat 

(Sudman m.fl., 1996 s. 71). I de fall då respondenten måste lägga 

samman flera minnen för att få fram informationen och konstruera ett 

sammanhållet svar ökar kontextens påverkan. Svaret formas utifrån 

de minnen som ligger närmast och är enklast för respondenten att 

framkalla och hänger således ihop med tidigare frågor och nyligen 

upplevda erfarenheter (SCB, 2001 s. 15). I dessa fall ökar variation-

erna mellan olika respondenter då nyligen upplevda erfarenheter, as-

sociationer och tolkningar av kontexten är individuella. 

 

3. Bedömning.  Den information som plockas fram ur minnet, oavsett 

om det var en komplex uppgift eller om det endast handlade om att 

plocka fram ett redan färdigkonstruerat svar, måste också genomgå 

en pragmatisk bedömning av respondenten. Han eller hon måste av-

göra om den framkallade information verkligen är av intresse och om 

det är vad som efterfrågas, om det är information som man vill dela 

med sig av eller om det helt enkelt är ett svar som man vill ge. Antag-

ligen måste informationen avgränsas och ordnas (Schwarz & Sud-

man, 1996 s. 6; SCB, 2001 s. 16).  

 

4. Uttryck. Det svar som respondenten kommit fram till genom att tolka, 

minnas, bearbeta och bedöma måste därefter ofta förhållas till några 

på förhand definierade svarsalternativ. Antagligen har respondenten 

redan förhållit sig till svarsalternativen i de tidigare tre stegen, då al-

ternativen har betydelse för hur frågan tolkas, hur man söker i sitt 

minne och vad man sen bedömer att svaret ska bli. Men oavsett detta 

är det en central del av processen och en komplicerad uppgift att han-

tera för respondenten. Man måste exempelvis ta ställning till och av-

göra vad de olika stegen i en skala står för och vad som passar bäst in 

på en själv (SCB, 2001 s. 16) 
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Som framgått av resonemanget ovan är de fyra stegen i den kognitiva pro-

cessen inte fristående från och oberoende av varandra. När en surveyfråga 

ska besvaras måste samtliga steg i modellen hanteras av respondenten, och 

processen startar med att frågan läses och tolkas och avslutas med att ett svar 

levereras. Men hur respondenten väljer att tolka frågan påverkas av vilka 

minnen som är enklast att framkalla, vad som upplevs möjligt och önskvärt 

att förmedla, samt hur svarsalternativen är utformade. Det sker helt enkelt en 

växelverkan mellan de olika stegen i processen (Sudman m.fl., 1996 s. 57). 

En slutsats blir hur som helst att den process som föregår ett enkätsvar är 

betydligt mer komplicerad än den vardagliga föreställningen av en enkät.
28

 

Processen innehåller ett stort mått av subjektiva tolkningar och det blir pro-

blematiskt att tala om standardiserade meningar. Det blir dock möjligt att 

sträva efter att individers tolkningar ska överensstämma i så hög grad som 

möjligt, att de ska vara intersubjektiva.  

Konsekvenser av problematiska surveyfrågor  

Enligt litteratur och forskning kring surveymetodik finns det en rad olika 

området där risken för stora variationer i frågornas mening är extra hög. 

Framför allt bör man i konstruktionen av ett frågeformulär undvika eller vara 

extra försiktig med att koncentrera flera centrala begrepp; för många följd-

frågor; frågor med negationer; frågor som avslutas med en klausul; hypote-

tiska frågor; väldigt konkreta/specifika frågor alternativt väldigt öppna och 

generella frågor samt laddade begrepp (Belson, 1981 s. 24ff; Wärneryd, 

1993 s. 60ff). De frågor om delaktighet och utsatthet för brott som följs upp i 

den här studien lider inte direkt av de dilemman som surveyfrågor ofta kriti-

seras för. Frågeformuläret är noggrant utarbetat och testat (se Ring, 1995; 

Ring, 1999; Brå, 2010 a & b), men då ämnet brottslighet bedöms vara av 

känslig karaktär är ändå risken stor att det finns andra problem med Skolun-

dersökningens frågeformulär.
29

 Frågorna i formuläret rör handlingar man 

gjort eller blivit utsatt för, vilket också är ett frågeområde som oavsett om-

råde innebär vissa svårigheter. Den här typen av frågor är förknippade med 

både minnes- och tolkningsproblem, och i många fall även att respondenter 

tenderar att ge socialt önskvärda svar (Belson, 1986 s. 3f).Och även om 

Skolundersökningens frågeformulär inte lider av de ovan nämnda klassiska 

problemen finns det en bristande kunskap om hur elevernas tolkningar kan 

se ut.  

Utifrån omfattande uppföljningsstudier med varierande metoder av olika 

typer av surveyundersökningar listar Belson (1981 s. 370ff.) en rad hypote-

ser om hur missförstånd och problematiska tolkningar sker och vad som kan 

                                                      
28I analysen av uppföljningsintervjuerna med elever kommer jag utifrån detta ibland inte 
hantera elevernas tolkning av en fråga, deras sökande i minnet efter svar och deras svar sepa-
rat (se not 30).  
29 I urvalet av enkätfrågor till uppföljningsintervjuerna har dock den här typen av kritik varit 
en av utgångspunkterna. Se vidare 6.3 Metod och material.  
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orsaka dessa, samt vad det får för konsekvenser. Några av dem kan tyckas 

triviala eller självklara, men jag väljer att presentera de centrala och aktuella 

delarna av dem, då de är av stor betydelse i analysen av uppföljningsinter-

vjuerna. 

 
1. När en respondent tycker att en fråga är svår att svara på tenderar hon 

eller han att modifiera den så att den blir enklare att besvara. 

 Det kan till exempel handla om att frågan kräver mer tankeverk-

samhet och beräknande än vad respondenten är beredd att ge.  

2. När en fråga är väldigt bred tenderar respondenter att tolka den snä-

vare. 

 Frågan kan snävas av utifrån den egna erfarenheten och situation-

en eller inriktas mot det som respondenten är intresserad av. 

 Det kan också vara så att frågan snävas av för att respondenten vill 

undvika att beröra någonting som hon eller han inte är bekväm 

med att erkänna för sig själv, i frågeformuläret och/eller som inte 

passar med respondentens självbild. 

3. Under vissa omständigheter breddas istället frågor och begrepp. 

 Respondenten kan känna sig begränsad av det snäva begreppet 

och vill uttrycka någonting mer än vad som egentligen efterfrågas.  

 Kontexten, exempelvis tidigare frågor, kan göra att respondenten 

förväntar sig ett bredare begrepp.  

4. En respondent förvränger frågan, medvetet eller omedvetet. 

 För att den ska passa den egna situationen. 

 För att få möjlighet att uttrycka en åsikt. 

 För att undvika saker som framställer henne eller honom i dålig 

dager.  

5. En respondent kan svara på frågan utifrån vad han eller hon tänker att 

den övergripande meningen i frågan är istället för att fundera på den 

exakta frågeformuleringen. Respondenten tror att han eller hon vet 

vad man är ute efter i formuläret fast att det inte är vad som står exakt 

och tolkar frågan ”felaktigt”. 

6. En fråga kan tolkas ”fel” om den innehåller svåra ord eller ord med 

varierande betydelser.  

7. När någonting i frågan upplevs konstigt av respondenten kan det 

normaliseras för att det ska passa den egna erfarenheten eller kun-

skapen.  

8. Om en komplex fråga har enkla svarsalternativ, till exempel ja/nej, 

tenderar respondenter att tolka frågan som mindre komplex.  

Missförstånd och tolkningar som på ett avgörande sätt skiljer sig från forska-

rens avsikt kan alltså ske på en rad olika sätt, de grundas i förförståelse och 

individuella erfarenheter hos respondenterna och är därmed svåra att förutse 

och testa. I Statistiska centralbyråns bok Att fråga. Om frågekonstruktion vid 
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intervjuundersökningar och postenkäter gör Wärneryd (1993 s. 44) svårig-

heterna tydliga genom att hänvisa till Murphys lag: Om någonting kan gå fel, 

så gör det det.  

6.2.2 Identitetens och självbildens betydelse i besvarandet av en 

enkät  

En samlad bild av diskussionerna ovan är att det är mycket som kan hända 

när en enkät ska besvaras. Och oavsett om man ser på objektet för undersök-

ningen, det som en survey ska mäta, som en yttre oberoende verklighet eller 

som en social konstruktion är det viktigt att få en förståelse för hur detta, 

som kan hända, händer. Det som konstaterats är att det finns variationer mel-

lan individer i hur man tolkar frågor och hur man besvarar dem, frågan om 

vad dessa variationer kan bero på återstår dock. Belson (1981) framhåller i 

sina hypoteser att respondenten kan snäva in, bredda eller på annat sätt för-

vränga frågan i sin tolkning. Tolkningen av frågan görs utifrån associationer, 

associationer som skapas av kontexten i frågeformuläret, men rimligtvis 

också av egna erfarenheter och upplevelser. Belson menar också att en fråga 

kan, mer eller mindre medvetet, förvrängas för att möjliggöra svar som pas-

sar med hur respondenten vill framhålla sig själv, den bild respondenten vill 

förmedla både inför sig själv och inför dem man föreställer sig är mottagar-

na. Samt vad som uppfattas som socialt önskvärt (Björkman, 1979 s. 31ff.). 
30  

Hur en respondent skapar den efterfrågade informationen ur minnet är 

också relevant. Det är svårare för respondenten att besvara en fråga som man 

tidigare inte har tänkt på än en fråga där man redan har en färdig uppfattning 

om svaret. Att få fram nykonstruerad samlad information kräver ofta mycket 

arbete och tankeverksamhet av respondenten (Sudman m.fl., 1996 s. 70). 

Och om en fråga kräver mer tid och arbete än vad respondenten är beredd att 

lägga tenderar han eller hon att anpassa situationen så att den blir enklare att 

hantera (Belson, 1981 s. 371f.). Ett sätt att förenkla hanteringen och besva-

randet kan vara att besvara frågan utifrån en samlad bild av vem man är och 

hur man brukar bete sig. Istället för att tänka, fundera och leta i minnet bes-

                                                      
30 I det här stycket har jag skrivit om hur eleverna tolkar frågorna, i senare avsnitt kommer 
jag ibland istället uttrycka mig som att det är erfarenheter och situationer som eleverna tolkar. 
I arbetsprocessen med närstudien har det inte gått att separera hur eleverna tolkar sina erfa-
renheter och hur de tolkar enkätfrågorna. Jag menar också att det inte är meningsfullt att 
frikoppla dessa från varandra. Hur eleverna tolkar frågorna är beroende av hur de tolkar sina 
erfarenheter, vilket också kommer framgå i analysen. Att jag i texten inte skiljer dessa olika 
aspekter av elevernas tolkningar åt beror således på att det inte heller gått att hålla isär dem i 
analysen. Ibland använder jag det ena respektive andra uttrycket i texten. Det förmedlar vilken 
aspekt som fokuseras just då, med de olika uttrycken bör alltså aldrig ses som helt åtskilda 
delar. När jag refererar till elevers tolkningar generellt menar jag således hela den kognitiva 
processen. Ibland används också uttrycken tillsammans, detta delvis för att påminna läsaren 
om att båda aspekterna finns närvarande i analysen.  
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varas frågan utifrån vad som stämmer överens med bilden man har av sig 

själv. Ett möjligt sätt att förstå individuella tolkningar av enkätfrågor skulle 

därmed kunna vara att använda teorier och begrepp som självbild, identitet 

och identifikation.  

I vardagligt språkbruk används begreppet identitet för att kategorisera in-

divider, man vill bestämma en tillhörighet både för sig själv och för andra. 

Vi definierar oss själva och andra utifrån likheter och skillnader för att struk-

turera, förenkla och göra det möjligt för oss att förhålla oss till omvärlden 

istället för att drunkna av alla intryck (Hammarén & Johansson, 2009 s. 9). 

Inom sociologin talar man om identitet som någonting som ger människan 

en plats i samhället. Identiteten ger individen en position och roll, och även 

om den varierar i olika sammanhang definierar identiteten individens hand-

lingsutrymme i de olika sammanhangen. Goffman (2000 s. 73ff.) menar att 

individer tilldelas eller tar olika roller och strävar sedan efter att uppfylla de 

förväntningar som ligger på definitionen av exempelvis tonåring, lärare, 

forskare eller ”strulpelle”. Vad rollerna innebär och innehåller definieras i ett 

gemensamt samförstånd, samarbete, och det är ofta i relationer mellan olika 

roller som de befästs och upprätthålls. Goffmans rollteori har kritiserats för 

att rollerna diskuteras som någonting statiskt och man menar att begreppet 

då inte ger verktyg för att studera förändringar och processer (Hammarén & 

Johansson, 2009 s. 32). Andra författare använder identitetsbegreppet som 

att identiteten är någonting som hela tiden utvecklas och som någonting mer 

flexibelt beroende på sammanhang än rollbegreppet (Trost & Levin, 2004 s. 

160). En identitet är inte främst någonting man har utan snarare någonting 

man gör (Burcar, 2005 s. 30) och bör snarare ses som en process än en struk-

tur (Blumer, 1966 s. 535). Men på samma sätt som inom Goffmans rollteori 

menar identitetsteoretiker att en individs identifikation sker genom ett sam-

spel mellan dennes egen uppfattning av sig själv och andras uppfattning, det 

vill säga interaktionsprocesser i olika situationer och sammanhang. En tydlig 

identitet finns först när dessa korresponderar. Centralt för identitetsteori är 

också att identiteten oftast är någonting omedvetet, vi tar den för givet och 

reflekterar sällan hur det påverkar våra tankar och beteenden (Trost & Levin, 

2004 s 161f). 

Enligt resonemanget ovan struktureras livet av individens identitet genom 

att den styr tankar, beteenden och förhållningssätt. Att identiteten påverkar 

hur enkätfrågor tolkas och styr hur de besvaras blir därmed också en nöd-

vändig konsekvens. Framförallt i de frågor där det kräver ett större arbete av 

respondenten att finna detaljerad information ur minnet och det är enklare att 

istället använda sig av sin identitet för att avgöra vad som är ett ”rimligt” 

svar på frågan. Men även om identiteten är individuell så konstrueras den 

inte i ett vakuum utan fungerar i samspel med den sociala kontexten. Identi-

teter formas av och formar de sociala strukturerna. I olika samhällsstrukturer 

skapas olika identitetstyper, och identiteten handlar då till stor del om grupp-

tillhörighet (Blumer, 1969 s. 198ff.; Berger & Luckman, 1979 s. 201;).  
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Jag har tidigare hävdat att identitet hänger samman med sociala kategorier 

och att identifikationen används av individen för att befästa en tillhörighet 

eller en skillnad gentemot en viss grupp (Hammarén & Johansson, 2009). Ett 

enkätsvar kan därmed bli en markering att man tillhör eller inte tillhör en 

viss grupp och kan ses som ett kollektivt uttryck snarare än ett individuellt 

(Blumer, 1969 s. 198ff. Tiby, 2006 s. 114).   

Identitet och stämpling 

Inom kriminologin har identitets-, roll- och interaktionistiska teorier fram-

förallt utvecklats till och tillämpats genom det så kallade stämplingsperspek-

tivet. I den här studien blir stämplingsperspektivet relevant för att förstå hur 

elevernas enkätsvar delvis kan vara ett uttryck för en avvikande respektive 

konform identitet utifrån tidigare reaktioner från elevernas omgivning. 

En av de grundläggande idéerna inom stämplingsperspektivet är att en per-

son som blir brännmärkt och stämplad som avvikare kommer att uppleva en 

förändring i sin identitet, både i hur personen behandlas av andra och hur 

den ser på sig själv. Personen utvecklar en avvikaridentitet och blir den per-

son som människor i omgivningen förväntar sig att han eller hon ska vara 

(Becker, 2006 s. 39ff.). I den vanliga användningen av perspektivet menar 

man främst att den stämplade personen fortsätter med sitt avvikande bete-

ende på grund av en utdefiniering ur många konventionella grupper och ak-

tiviteter och till en förändrad självbild (Becker, 2006 s. 41). Så länge en in-

divid kan rationalisera sitt beteende, man inte uppfattar sig själv som en 

normbrytare och man inte möter några reaktioner där man definieras som 

avvikare kommer inte beteendet bli en del av individens identitet och det 

behöver inte bli ett mönster. Lemert (1951 s. 71) kallar den typen av bete-

ende för primär avvikelse. Om individen istället vid upprepade tillfällen 

bemöts som en avvikare, kommer bilden internaliseras och individen ut-

veckla en avvikaridentitet. Beteendet blir en del av individens självbild och 

upprepas, så kallad sekundär avvikelse (Lemert, 1951). I det här samman-

hanget antas att stämplingen även får betydelse för hur personen framhåller 

sig själv inför andra och därmed hur man besvarar enkätfrågor om avvikelse. 

Man vill upprätthålla och bekräfta sin självbild inför sig själv och inför den 

föreställde mottagaren. Även när enkäten är anonym har det således bety-

delse hur man presenterar sig själv, både genom att man uttrycker inför sig 

själv vad man har gjort och hur man ser på sig själv och hur man föreställer 

sig att detta tolkas av den man tänker ska läsa svaren. Språkets betydelse blir 

då centralt. Berger och Luckmann (1979 s. 52) menar att individens självbild 

är abstrakt och svår att greppa även för individen själv, och att språket blir 

ett verktyg för att göra en upplevelse mer konkret. Tankar och känslor blir 

mer verkliga genom att uttryckas språkligt. Ett enkätsvar blir ett konkret 

språkligt uttryck som fungerar som ett sätt för respondenten att förstärka sin 

självbild och skapa sin identitet (se Burcar, 2005 s. 30). Detta är också en 

central del inom andra interaktionistiska teoribildningar där man menar att 
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individen strävar efter att leva upp till den roll man tagit och spelar (Goff-

man, 2000 s. 25ff.). 

Stämplingsperspektivet har också blivit utsatt för omfattande kritik. Fram-

för allt framhålls perspektivets oförmåga att förklara den primära avvikelsen 

som ett problem, liksom att det inte finns något empiriskt stöd för perspekti-

vets antaganden, samt att perspektivet medför en riskfylld ”låt-gå” attityd 

(Knutsson, 1977). Lemert (1981) bemöter kritiken med att stämpling just är 

ett perspektiv som kan hjälpa oss att förstå vad reaktioner mot avvikande 

beteende kan innebära, och inte en teori som ska förklara brottslighet. I den 

här avhandlingen används också stämpling just som ett perspektiv eller en 

teoretisk ram som ska ge en ökad förståelse och inte som en testbar teori. 

Rimlig kritik mot det sätt på vilket perspektivet används här är att det i situ-

ationen när eleverna besvarar enkäten inte finns någon direkt närvarande 

mottagare vilken eleverna kan uttrycka sin identitet inför. Jag menar dock att 

det genom det interaktionistiska perspektiv på surveyundersökningar som 

tillämpas i den här studien blir också den mottagare elever föreställer sig när 

de besvarar enkäten relevant, liksom hur enkäten är konstruerad. Genom att 

kryssa i svarsalternativ som innebär att de har erfarenhet av händelser som i 

enkäten definieras som otillåtna kan också en avvikaridentitet förstärkas. 

Frågorna om delaktighet i brott är i det studerade frågeformuläret samlade i 

ett gemensamt batteri med de gemensamma inledande textraderna ”Ibland 

händer det att människor gör saker som egentligen inte är tillåtna. Nu kom-

mer ganska många frågor som handlar om ifall Du gjort något sådant någon 

gång under de senaste 12 månaderna. Kom ihåg att Du är anonym och att Du 

kan svara ärligt utan att behöva vara orolig.” De olika beteenden som sedan 

listas i frågebatterier blir därmed definierade som icke tillåtna beteenden och 

mer eller mindre brottsliga eller avvikande. Utifrån ett sådant resonemang 

skulle också enkäten kunna fungera som en bidragande del i en stämplings-

process. Motsvarande stämplingsprocess kan också ske i de uppföljningsin-

tervjuer jag gjort med elever. Där finns jag som en direkt mottagare som 

reagerar på olika sätt på elevernas berättelser. Samtidigt så finns det också en 

möjlighet att medvetet hantera och bemöta eleverna på ett öppet sätt, liksom 

det finns utrymme för en djupare tolkning av det material som produceras i 

intervjuerna.  

Gärningspersonsidentitet respektive offeridentitet 

Enkätens frågor om utsatthet för brott bör antagligen inte hanteras på riktigt 

samma sätt som frågorna om delaktighet i brott när det kommer till identitet 

och stämpling. Att bli utsatt för brott betecknas inte som avvikande på 

samma sätt som att begå brott, och att vara ett offer är en annan identifikat-

ion än att vara en gärningsperson.31 Burcar har i sin avhandling (2005) inter-

                                                      
31 Med det menar jag inte att inte samma personer kan vara både gärningsman och offer, 
snarare tvärt om. I en forskningsöversikt av Heber (2008) framkommer att omfattande forsk-
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vjuat unga män utsatta för brott och analyserat hur en ”offeridentitet och en 

identitet som man blir till – eller inte blir till” (s.11). Hon menar att egen-

skaper som aktivitet, styrka och handlingskraft ofta förknippas med manlig-

het. Dessa manliga egenskaper associeras snarare med gärningspersonskap 

än offerskap, vilket gör det enklare att kombinera identiteten manlig med en 

identitet som gärningsperson än med en identitet som brottsoffer (Burcar, 

2005 s. 20). På samma sätt förknippas kvinnlighet med egenskaper som 

kopplas samman med offerskapet. Det handlar exempelvis om egenskaper 

som svaghet och passivitet, vilket gör det svårt att kombinera identiteten 

kvinna med en identitet som gärningsperson (Burcar, s. 21). En konsekvens 

av detta skulle vara att pojkar, i större utsträckning än flickor, undviker att 

berätta om eventuell utsatthet för brott i sina enkätsvar, då sådana erkännan-

den skulle innebära uttryck för en identitet de inte är bekväma med. Medan 

flickor, i större utsträckning än pojkar, undviker att berätta om eventuell 

delaktighet i brott, då det inte stämmer med den identitet de vill uttrycka. 

Möjligt är också att erfarenheter och upplevelser av utsatthet och delaktighet 

tolkas på olika sätt beroende av om man har en manlig eller kvinnlig identi-

tet, där individer som har lättare att ta en offeridentitet tolkar fler situationer 

som att de blivit utsatta för brott och de med en gärningsmannaidentitet lät-

tare tolkar en situation som att de begått en otillåten handling.  

6.2.3 Standardiserad mening som mötet i mätningen? 

I föregående delar i avsnittet har jag använt begreppen standardiserade for-

muleringar och standardiserad mening, för att problematisera den ofta rå-

dande bilden att så länge de externa faktorerna är identiska – frågornas ord-

ning och formuleringar, instruktioner, situationen i klassrummet när enkäten 

besvaras osv., – så uppfattas frågorna på samma sätt av alla respondenter, 

och de svarar på samma sak (se t.ex. Bryman, 2002 s. 174). Jag menar istäl-

let att det finns andra faktorer som i lika stor utsträckning, om inte i ännu 

större, påverkar respondenternas tolkningar. Innebörden och meningen i en 

fråga kan uppfattas och tolkas på olika sätt beroende på bland annat självbild 

och identitet.  Men beroende av vad det är vi vill mäta, och om vi accepterar 

att någon oberoende faktisk brottslighet inte kan undersökas, så behöver det 

faktum att någon standardiserad mening inte nås på det här sättet inte vara 

något avgörande problem för en självdeklarationsstudies validitet. Det bör 

finnas ett möte i mätningen – en intersubjektivitet, en någorlunda gemensam 

bild av vad de subjektiva upplevelserna i forskarens analytiska konstruktion-

                                                                                                                             
ning visar att personer dömda för våldsbrott också blivit utsatta för brott i stor utsträckning. 
Det är dock svårt att förena en identitet som gärningsman med en identitet som brottsoffer. 
Utifrån analyser på Skolundersökningens material från 1999 framkommer också samband 
mellan utsatthet och delaktighet, där elever som rapporterat att de begått efterfrågade hand-
lingar också i högre utsträckning rapporterat att de blivit utsatta, än dem som inte angivit 
någon delaktighet (Brå, 2000 b s. 40f.).   
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er innebär. Men samtidigt behöver inte de till viss del skilda tolkningarna – 

att samma händelse kan rapporteras som ett brott av en respondent och inte 

av en annan – göra studien meningslös. Det beror på vad mätningen syftar 

till att fånga och vad man menar är brottslighetens beståndsdelar. Om ett 

brott är det som av någon uppfattas som ett brott och kategoriseras som ett 

sådant, blir en mätning av dessa uppfattningar en mätning av brottsligheten. 

Och om brottslighetens omfattning struktur och utveckling är det som fångas 

i de analytiska kategorierna som forskare skapar, om ändock som ett försök 

att spegla den juridiska definitionen av brottsligheten, blir mätningen också 

en konstruktion av brottsligheten.32  

6.3 Metod och material 

6.3.1 Fyra olika material 

För att uppfylla syftet med närstudien har fyra olika material samlats in. Tre 

av dessa är intervjumaterial och ett av materialen består av enkäter. Det hu-

vudsakliga materialet är det jag kallar för uppföljningsintervjuerna eller elev-

intervjuerna. Det består av 19 individuella intervjuer med 19 elever i årskurs 

nio, genomförda efter och i nära anslutning till att eleverna besvarat en 

skriftlig enkät innehållande frågor om bland annat delaktighet och utsatthet 

för brott.  

Uppföljningsintervjuerna har handlat om huruvida eleverna menar att de 

skulle ha räknat med respektive inte räknat med en rad beskrivna hypotetiska 

situationer i besvarandet av den skriftliga enkäten, hur den skriftliga enkäten 

besvarats och vilka situationer som legat bakom jakande respektive nekande-

svar eller osäkerhet i svarandet, samt elevernas allmänna resonemang och 

diskussion kring enkätens utformning, dess frågor och elevernas svar. De 

övriga intervjumaterialen: intervjuer med forskare och tänka högt-protokoll 

hanteras som komplement till uppföljningsintervjuerna. Tänka högt-

protokollen fungerar som en triangulering och validering av uppföljningsin-

tervjuerna.
33

 Intervjuerna med forskare används både som bakgrunds-

                                                      
32 Se Blumer (1969 s. 197) om otydliga koncept vid surveys. Blumer menar att det finns en 
risk för ett operationalistiskt förfarningssätt där det man vill mäta definieras av mätningen, 
vilket ofta innebär ett ganska ointressant eller i alla fall svårtolkat resultat. Jag menar dock att 
det inte är definitionen av begreppet som är den avgörande frågan här. Det handlar istället om 
att alla mätningar samtidigt innebär en konstruktion av det man mäter. 
33 Med begreppet triangulering avser jag här inte att den ursprungliga metoden korrekthet 
kontrolleras med ytterligare en metod, eller att forskaren kommer närmare den empiriska 
sanningen genom att använda flera olika metoder (se Svensson & Starrin, 1996 s. 218; DePoy 
& Gitlin, 1999 s. 187). Triangulering innebär här snarare att med hjälp av ytterligare metoder 
kan man få djupare förståelse för vilken typ av resultat och hur den egna metoden konstruerar. 
Med en sådan definition på triangulering går det också att se den här studien som en triangule-
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material i analysen av uppföljningsintervjuerna, men är också ett självstän-

digt empiriskt material och syftar till att besvara närstudiens första forsk-

ningsfråga: Hur ser involverade forskare på Skolundersökningen och vad 

den avser att mäta? Enkäterna är det första av två steg i designen för genom-

förandet av uppföljningsintervjuerna, men analyseras inte inom ramen för 

avhandlingen. De olika materialen beskrivs mer detaljerat nedan. 

Utöver de egna insamlade materialen används i viss utsträckning Skolun-

dersökningens resultat och delar av den data som finns tillgänglig genom 

kriminalstatistiken. Dessa datakällor bör dock ses som sekundärkällor då jag 

varken deltagit i insamlingen av dem eller haft tillgång till några datafiler 

utan istället förlitat mig på bearbetad och kategoriserad statistik. 

Kring frågan om elevernas upplevda anonymitet och benägenhet att svara 

uppriktigt på frågorna använder jag också, utöver de egna intervjufrågorna, 

två enkätfrågor från Tyresöenkäten. De frågor jag använder från Tyresöenkä-

ten är ett tillägg till orginalenkäten. De konstruerades för att användas i före-

liggande studie, men i övrigt är Tyresöenkäten inte designad utifrån syftet 

med den här avhandlingen utan handlar om oro och utsatthet för brott. Frå-

gorna som jag använder är formulerade: Hur uppriktigt tror Du att dina 

klasskamrater besvarar den här enkäten? Och: Hur uppriktigt tycker du att du 

har besvarat den här enkäten? Svaren gavs på en skala från ett till sju där ett 

markerade ”Helt uppriktigt” och sju ”Inte särskilt uppriktigt”. Ett problem 

med att använda frågorna i den här studien är att enkäten endast innehöll en 

fråga om delaktighet i brott och att elevernas svar på frågorna om uppriktig-

het alltså inte kan anses i huvudsak avse rapporterad delaktighet i brott.  

Tyresöenkäten genomfördes våren 2009. Urvalet bestod av samtliga 

gymnasieelever i Tyresö, ca 1200. Materialet innehåller 775 inkodade enkä-

ter, vilket ger en svarsfrekvens på 65 procent. Enkäten administrerades i 

skolan och besvarades i klassrum under skoltid. Eleverna fick inte tillgång 

till några individuella svarskuvert, de ifyllda enkäterna var således oskyd-

dade för den lärare som övervakade ifyllandet och samlade in enkäterna i 

klassrummet, och för den skolpersonal som samlade samtliga klassers enkä-

ter innan de återsändes till universitetet. Att enkäterna inte skyddades av 

individuella kuvert kan ha påverkat elevernas känsla för anonymitet och 

därmed också deras benägenhet att svara uppriktigt. Det kan också vara en 

bidragande orsak till den förhållandevis låga svarsfrekvensen. 

Forskare som informanter 

Tre forskare har intervjuats. De har alla haft att göra med Skolundersökning-

en, men olika mycket och på olika sätt.  Jag har vid tidiga skeden av avhand-

lingsarbetet diskuterat mitt avhandlingsämne och metodologiska frågor kring 

                                                                                                                             
ring av självdeklarationsstudier generellt och Skolundersökningen specifikt, då syftet är att 
just ge en djupare förståelse för vad de resultat som konstrueras innebär och hur de kan tolkas. 
(Se även diskussioner om begreppet validitet 4.4) . 
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Skolundersökningen med alla tre vid olika tillfällen och upplevt att de hade 

mycket att säga och det var därför naturligt att välja just dessa tre för inter-

vjuer. Det var också positivt att de har arbetat med Skolundersökningen på 

olika sätt, i design, genomförande och bearbetning, samt som sekundärkälla i 

andra studier.  

Intervjuerna har innehållit generella frågor om Skolundersökningen, vad 

de uppfattar som syftet, vad frågorna om delaktighet och utsatthet för brott 

ska mäta i allmänhet och vad några enskilda frågor avser att mäta. Forskarna 

har även ombetts ta ställning till några av de hypotetiska situationer som jag 

också frågat eleverna om, samt situationer och händelser som kommit upp i 

intervjuerna med eleverna (intervjuguiden för forskarintervjuerna finns i 

bilaga 6). Till viss del har också forskarna fungerat som bollplank för de 

tankar och idéer jag haft. Intervjuerna genomfördes i sent skede i arbetet 

med avhandlingen och jag har utnyttjat deras erfarenhet och kunskap för att 

diskutera rimliga analyser. Det gör att dessa intervjuer också delvis kan ses 

som nyckelinformantintervjuer.  

Intervjuerna genomfördes vintern 2010/2011 med några veckors mellan-

rum. Att det gick så lång tid mellan de olika tillfällena uppfattades först som 

ett problem. Forskarna känner varandra och jag ville inte att de skulle disku-

tera innehållet i intervjun för mycket. Men det var svårt att få till tider då alla 

tre hade möjlighet samma vecka. Det har dock visat sig att detta inte varit 

något problem, de verkar inte ha pratat ihop sig utan har kommit till inter-

vjun utan att veta mer än vad jag hade informerat dem om. Intervjuerna va-

rade mellan en knapp timme och drygt två timmar och har både ägt rum på 

universitetet och på forskarnas arbetsplatser. En intervju avbröts då tiden inte 

räckte till, men kunde återupptas nästa dag.  

De tre intervjuerna har spelats in, och jag har lyssnat igenom och skrivit 

ut dem ordagrant i sin helhet. Utskrifterna har sedan gåtts igenom och delvis 

förhållits till elevernas beskrivningar, men främst har jag analyserat dem 

öppet utifrån teman som skapats i intervjuerna. I denna kvalitativa analys av 

intervjuerna hamnade därför fokus kring frågor om vad forskarna menar 

mäts genom Skolundersökningens instrument och hur de ser på elevernas 

förhållningssätt till frågorna.     

Att intervjua forskare 

Man kan säga att de tre forskarna jag intervjuat ingår i ett forskarkollektiv 

där man arbetar med kvantitativa data generellt och med självdeklarations-

studier specifikt. Det är långt ifrån den enda forskning de sysslar med, men 

de ingår ändå i ett sådant sammanhang. I detta kollektiv ingår också jag 

själv, och jag har i viss utsträckning samarbetat med dem alla tre i olika 

sammanhang. Dessa förhållanden har gjort intervjuerna med forskarna spe-

ciella. Dels för att jag känner intervjupersonerna, dels för att mitt syfte med 

avhandlingen är att problematisera den forskningsmetod som forskarna, in-

klusive jag själv, arbetar eller har arbetat med. 
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I litteratur om intervjumetodik förs ofta diskussioner om maktförhållan-

den, där intervjuaren beskrivs ha en överordnad maktposition framför allt 

genom att forskaren har tolkningsföreträde inför, under och i analysen av 

intervjun (Kvale, 1997 s. 118f.; Andersson & Persson, 1999 s. 198f.; Muli-

nari, 1999 s. 45, s. 49; Walkerdine m.fl., 2002 s. 191). En sådan beskrivning 

gäller dock inte uteslutande. Det kan också hända att maktrelationen upplevs 

delvis omvänd och det är vanligt att intervjuare känner sig rädda och osäkra i 

mötet med intervjupersoner och kan tycka det är svårt att behålla kontrollen 

över intervjun (Mulinari, 1999 s. 39; Thomsson, 2002 s. 121). Inför intervju-

erna med forskarna upplevde jag mig ha en underordnad maktposition. Vi 

tillhör som sagt alla samma forskarkollektiv, men i detta sammanhang är jag 

junior och mina intervjupersoner är seniora forskare med betydligt mer erfa-

renhet och som utanför intervjusituationen har mer både formell och infor-

mell makt än jag. Att de uppfattar mig som seriös och kompetent i rollen 

som intervjuare kan ha betydelse för min framtida karriär som forskare. Vad 

den växlande maktfördelningen innebär för intervjuerna är svårt att avgöra. 

Men möjligen så har den makt jag besitter i förhållande till forskarna, genom 

att vara den som ska analysera och redovisa intervjuerna, betydelse för vad 

de känner att de kan uttrycka. Eftersom de inte vet hur deras utsagor kommer 

tolkas och presenteras är det rimligt att de uttrycker sig mer försiktigt än vad 

de hade gjort i ett vanligt samtal. Samtidigt så har den makt forskarna besit-

ter i förhållande till mig gjort mig försiktig både i mina frågor och i presen-

tationen av analysen. Det handlar inte om att jag konkret undvikit frågor 

eller medvetet undviker relevanta aspekter i analysen, men att jag har tänkt 

efter mer än vad som varit fallet om intervjupersonerna vore okända. Innan 

någon annan fått läsa igenom det avhandlingskapitel där analysen i huvudsak 

redovisas har forskarna fått möjlighet att lämna kommentarer på texten (kap. 

7). Det inkom dock endast förslag på redaktionella ändringar, vilka jag också 

åtgärdade.  

6.3.2 Enkäterna och uppföljningsintervjuerna 

Uppföljningsintervjuerna med skolelever fungerar som sagt som det huvud-

sakliga materialet i närstudien. Syftet med intervjuerna är att få en uppfatt-

ning om hur skolelever kan tolka enkätfrågor avseende delaktighet i och 

utsatthet för brott, och hur dessa tolkningar kan förstås. Som framgått ovan i 

avsnittet om kritik mot självdeklarationsstudier (3.3) så handlar de flesta 

metodologiska studier avseende självdeklarationsstudier, om antingen olika 

former av kriterievalideringar eller pilotstudier knutna till specifika självde-

klarationsstudier. Detta gäller både svensk och internationell kriminologisk 

forskning (se bl.a. Elmhorn, 1969; Olofsson, 1971; Farrington m.fl., 2003; 

Shannon & Innala, 2007). I dessa studier har man bland annat jämfört själv-

deklarerad data med olika former av registerdata för att se om det finns en 

tillfredställande överensstämmelse. Pilotstudierna har exempelvis handlat 
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om olika kvasiexperimentella designer där man jämfört resultat funna med 

olika typer av frågeformulär eller där forskare gjort bedömningar om hur väl 

ett formulär fungerat utifrån exempelvis trovärdigheten i elevernas svar, 

eventuellt hög andel internt bortfall på vissa specifika frågor och skriftliga 

kommentarer från eleverna i frågeformuläret (Ring, 1999).  

Inget av dessa tillvägagångssätt har dock bedömts som lämpligt för att 

uppfylla syftet med den här studien. För att få kunskap om hur elever kan 

tolka frågor om delaktighet och utsatthet för brott i enkäter krävs ett empi-

riskt material som ger en djupare förståelse. Det behövs ett material där ele-

vers egna resonemang, funderingar, tveksamheter och uppfattningar kommer 

fram och där det finns utrymme för komplexa frågeställningar. Intervjuer har 

därför bedömts som den mest lämpade datainsamlingsmetoden. Genom in-

tervjuer får forskaren ta del av människors egna beskrivningar. Intervjuper-

sonerna delar med sig av sina egna uppfattningar, erfarenheter och upplevel-

ser vilket möjliggör för forskaren att förstå den aktuella forskningsfrågan 

utifrån intervjupersonens perspektiv (Kvale, 1997 s. 9). I viss mån finns det 

här motstridigheter och inkonsekvenser i mitt förhållningssätt till intervjuer-

na. I linje med de tidigare vetenskapsteoretiska resonemangen (kap. 4) och 

det interaktionistiska perspektivet på surveyundersökningar (6.2) menar jag 

att verkligheter konstrueras i intervjusituationer. En kvalitativ forskningsin-

tervju handlar inte om att gräva fram de sanna meningarna från intervjuper-

sonens inre (se Kvales, 1997 s. 11f. och Masons, 2002 s. 226 beskrivningar 

av olika perspektiv på forskningsintervjun). Istället konstrueras gemen-

samma meningar, bilder och betydelser i interaktionen mellan intervjuare 

och intervjuperson (Järvinen, 2000 s. 372). Samtidigt så vill jag med upp-

följningsintervjuerna få kunskap om någonting mer utöver elevernas reso-

nemang i intervjuerna. Jag vill få en förståelse för hur elever kan tolka enkät-

frågor om brottslighet och utifrån det avge sina enkätsvar. Eller med andra 

ord så vill jag få inblick i en annan verklighet än den som konstrueras i in-

tervjusituationerna. Jag menar att mitt synsätt på intervjuer som att de kon-

struerar verkligheter går att kombinera med syftet att få meningsfull kunskap 

om elevernas livsvärldar utanför intervjusituationen. Det handlar om att 

olika verkligheter och livsvärldar inte är oberoende av varandra. Beskriv-

ningar och utsagor skapas i intervjuerna, men dessa är sammankopplade med 

tidigare tolkningar, upplevelser och erfarenheter (Lawler s. 243) (se tidigare 

resonemang om konstruktioner av brottslighet och figur 3 i avsnitt 4.5). Man 

kan också se det som att jag generaliserar mina tolkningar av elevernas utsa-

gor i intervjuerna till att vara meningsfulla för att förstå situationer utanför 

intervjuerna. Det handlar inte om att göra någon statistisk generalisering utan 

om att analysen ger kunskap utöver den specifika livsvärld som skapas i 

intervjun (se Kvale, 1997 s. 210f.). Följaktligen är det forskarens uppgift att 

göra analyser där olika situationer och fenomen relateras till varandra. 

Forskningen ska gå längre än att endast se till det sunda förnuftet och det 

ytligt uppenbara (Sohlberg & Sohlberg, 2007 s. 210f.).  
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Två olika delar 

Uppföljningsintervjuerna har en struktur med två olika delar. En del är i hög 

grad standardiserad, frågorna ställs här på samma sätt till samtliga intervju-

personer och även om svarsalternativen inte är helt fasta så öppnar frågans 

formulering inte upp för långa beskrivningar och resonemang av intervjuper-

sonen och svaren kan kodas och presenteras på ett standardiserat sätt för att 

ge en övergripande beskrivning. Den här delen av intervjun passar inte med 

hur kvalitativa intervjuer oftast hanteras och ger då inte heller den djupare 

inblick och förståelse som jag efterfrågar. Istället ger den data där elevernas 

svar går att jämföra mer standardiserat. Standardiseringen av den här delen 

av intervjuerna motiveras också av effektivitetsskäl då den här typen av frå-

gor och svar gjort det möjligt att inom en begränsad tid beröra fler frågeom-

råden. Den ska dock inte hanteras som en strukturerad kvantitativ intervju i 

någon strikt bemärkelse. Syftet är att få en bild av vilka typer av händelser 

som eleverna kan tänkas räkna med respektive inte räkna med i sina enkät-

svar och få en uppfattning om det finns en enighet i elevernas uppfattningar. 

Det är inte att gör några statistiska beräkningar. 

Utrymme för elevernas mer fria beskrivningar ges i andra delar av inter-

vjuerna med en djupare förståelse för elevernas läsning och tolkning av en-

kätfrågorna och där elevernas svar tematiseras och analyseras först i efter-

hand (Trost, 1997; Kvale, 1997; Thomsson, 2002). De här delarna av inter-

vjuerna har mer formen av vad som traditionellt betecknas som kvalitativa 

intervjuer där syftet är att tolka betydelsen i elevernas beskrivningar snarare 

än att hitta mängden eller fördelningen av olika fenomen och utsagor (Nylén, 

2005 s.10). Tanken är att elevernas svar inte ska tvingas in i några färdiga 

svarsalternativ, utan att det istället ska finnas plats för ett levande resone-

mang 

De två olika delarna av uppföljningsintervjuerna är till stor del överlap-

pande både i intervjusituationerna, i analysen och i redovisningen, men kan 

ändå skiljas åt genom att de innehåller olika grader av närhet och distans, där 

distansen är större i den standardiserade delen och den kvalitativa delen in-

nehåller ett större mått av närhet mellan mig som intervjuperson och de in-

tervjuade eleverna – både i intervjusituationen och i analysen. För båda de-

larna gäller dock att elevernas svar och resonemang växer fram i det samtal 

eller möte som intervjuerna innebär. Elevernas utsagor finns inte färdigt 

konstruerade utan skapas i intervjun (Andersson & Persson, 1999 s. 194f.) 

(Se vidare nedan i avsnitten Intervjuernas innehåll och Analysmetoder 

6.3.2.) 

Möjliga intervjumetoder 

Utifrån metodlitteratur på området, tidigare forskning med liknande syfte, 

samt studiens speciella förutsättningar har jag övervägt en rad olika inter-

vjumetoder. I huvudsak har tre olika typer av intervjuer varit aktuella:  
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(1) De så kallade undersökande kvalitativa intervjuer (Belson 1981) där 

de kvalitativa intervjuerna blir ett sätt att få fram ”sanningen”. Resultaten 

fungerar sedan som ett kriterium utifrån vilket kvaliteten på resultaten från 

surveyundersökningen bedöms. Om skillnaden är stor mellan vad samma 

person först svarat i den ordinarie mätningen och vad intervjuaren får fram 

genom en längre mer utredande intervju, bedöms instrumentets validitet som 

låg. Till viss del har den tillämpade intervjumetoden den här strukturen. En 

viktig del är att jag velat fördjupa mig i elevernas erfarenheter och se om det 

finns händelser och upplevelser som eleverna inte kom på eller av någon 

annan anledning inte räknade med när de besvarade enkäten. Eller om det 

finns enkätsvar som inte motsvaras av en upplevd händelse. Samtidigt så är 

inte den huvudsakliga utgångspunkten att det finns ett sant eller korrekt svar 

och då kan inte heller intervjuerna utformas för att leta efter detta sanna eller 

korrekta svar. Jag menar också att en kvalitativ forskningsintervju inte ska 

sträva efter att leta fram orörd information från intervjupersonernas inre. 

Intervjun handlar om ett möte där det skapas gemensamma bilder. Syftet är 

att intervjuerna ska ge kunskap om hur eleverna kan tolka frågor och hur 

dessa tolkningar görs. Min upplevelse under intervjuerna har också varit att 

eleverna är väldigt känsliga för att ifrågasättas, och om de på minsta sätt 

uppfattar situationen som att jag tycker att de har ”svarat fel”, så anpassar de 

sina beskrivningar och chansen minskar att de ska berätta om sina faktiska 

erfarenheter och upplevelser. Istället försöker de då svara ”rätt” och innehål-

let i intervjuerna blir mindre meningsfullt. Att ha ett öppet förhållningssätt 

där några sanningar inte har definierats på förhand har istället varit mer gi-

vande.  Jag har av etiska och praktiska skäl inte heller haft tillgång till det 

besvarade frågeformuläret vid intervjun, utan är beroende av vad eleverna 

vill och kan berätta om hur de svarat och tänkt runt frågor och svar.  

(2) Så kallade tänka högt-protokoll (i begränsad utsträckning tillämpas 

metoden i närstudien och beskrivs därför mer ingående nedan). Tänka högt-

protokoll rekommenderas som metod av fler olika forskare i metodologiska 

frågor (Belson, 1981; Nelson, 1985; Oksenberg m.fl., 1991; Bergman, 1995; 

Sudman m.fl., 1996; Schwarz & Sudman, 1996) men har inte fungerat som 

huvudsaklig intervjumetod här främst på grund av att det anses vara en me-

tod som ställer höga krav på informanten. För att intervjun ska bli lyckad 

krävs att intervjupersonen har både en hög intellektuell och verbal förmåga, 

vilket antas variera stort inom den undersökta populationen som består av 

ungdomar. I flera avseenden har det också varit viktigt att de intervjuade 

eleverna först har fått uppleva en reell ifyllandesituation innan intervjun 

genomfördes vilket inte hade varit fallet om tänka högt-protokollen fungerat 

som den huvudsakliga intervjumetoden.  

(3) Den tredje metoden benämns i litteraturen som utökade strukturerade 

intervjuer, och är den av de föreslagna metoderna som påminner mest om de 

uppföljningsintervjuer som genomförts i den här studien. I litteraturen avses 

en intervjuform där olika centrala begrepp i det frågeformulär som använts i 
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surveyundersökningen gås igenom efter att det att intervjupersonen deltagit i 

den ordinarie undersökningen, för att ta reda på hur dessa har tolkats (Bel-

son, 1981; Oksenberg m.fl., 1991; Tanur, 1991). Liksom för tänka högt-

protokollen ligger här fokus vid att få en bild av intervjupersonernas förstå-

else och tolkningar av olika delar i frågeformuläret. De genomförda intervju-

erna har dock en mer öppen och semi-strukturerad karaktär än vad som gäl-

ler när metoden beskrivs i litteraturen. Jag har exempelvis inte valt ut enkät-

frågornas nyckelbegrepp och bett samtliga elever att definiera dessa. An-

greppssättet har istället varit mer flexibelt och det har till viss del varierats 

vilka begrepp och problem som kommit upp i de olika intervjuerna. 

Tillvägagångssätt 

För att i så hög grad som möjligt få en uppfattning om hur elever kan tolka 

enkätfrågor i vanliga enkätsituationer har det funnits en strävan att intervju-

erna ska bygga på ifyllandesituationer som liknar hur administreringen av 

Skolundersökningen vanligen fungerar. Jag har velat få en förståelse för hur 

eleverna uppfattar frågorna när de besvarar själva enkäten, och att de i inter-

vjuerna ska kunna referera till den upplevda ifyllandesituationen. Genomfö-

randet av uppföljningsintervjuerna har därmed varit en del av en tvåstegs-

process, där elever först fått fylla i enkäter i helklass och därefter tillfrågats 

om de vill ställa upp på en uppföljningsintervju. Liksom jag påpekat ovan 

går det inte att hantera elevernas resonemang i intervjuerna som en direkt 

återspegling av hur de upplevde besvarandet av enkäten. Situationen är en 

annan, eleverna har fått nya intryck, de måste förhålla sig till mig som inter-

vjuare och jag ställer frågor som av dem kan uppfattas som ologiska och 

irrelevanta (Järvinen, 1998 s. 6f.). Det eleverna beskriver och berättar är den 

bild de vill ge under just det här tillfället (Liedholm, 1999 s. 178).  

Steg ett 

Inför besvarandet av enkäten har eleverna fått både muntlig och skriftlig 

information om enkätens innehåll, att deltagandet är frivilligt och anonymt 

samt hur materialet kommer att hanteras och presenteras. Eleverna uppma-

nades också att ta studien på allvar och att de skulle besvara frågorna indivi-

duellt. Varje elev fick förutom enkäten också ett eget svarskuvert att lägga 

sin besvarade enkät i. I och med detta liknar ifyllandesituationen andra stora 

svenska kriminologiska självdeklarationsstudier (se Stockholmsundersök-

ningen, Brå, ISRD osv.). Den stora skillnaden är att i den här studien har jag 

funnits närvarande som extern forskare under den lektion eleverna besvarat 

enkäten. Det vanligaste i övriga svenska studier är att skolorna får enkäterna 

sända till sig via post och att lärare eller annan skolpersonal sedan ansvarar 

för hanteringen i klassen. Mina upplevelser och intryck från besöken i skolor 

och efter att ha närvarat i klassrummen är att det har haft en viss betydelse 

att jag har varit där som utomstående forskare. Uppfattningen är att det på-

verkat eleverna i på vilket allvar de tagit undersökningen och att de kunnat 
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lita mer på anonymiteten genom att jag har samlat in enkäterna istället för att 

en lärare gjorde det. I några fall har eleverna dock till en början uppfattat 

mig som en representant för polisen, vilket kan antas påverka känslan av 

anonymitet på ett negativt sätt. Jag kan inte heller veta på vilket allvar ele-

verna hade tagit enkäten om jag inte hade närvarat. I sin experimentella stu-

die visar också Bjarnsson (1995) att det inte har någon betydelse för elever-

nas benägenhet att rapportera normbrytande beteenden om besvarandet 

övervakas av en lärare eller av en utomstående forskare.  

Det har varierat mellan de olika klasserna huruvida någon vuxen utöver 

mig, deras lärare eller annan skolpersonal, varit närvarande under ifyllandet. 

I tre av klasserna har jag varit ensam med klassen den största delen av tiden 

och i fem klasser har läraren funnits närvarande. Till viss del har lärarna gått 

fram och tillbaka. Tanken från början var att skolpersonal inte skulle finnas 

närvarande under tiden eleverna besvarade enkäten, men detta har alltså inte 

varit en möjlighet i samtliga fall. Ibland har lärarna inte velat lämna klass-

rummet och i vissa fall har jag upplevt det svårt att hantera klassen på egen 

hand och därför bett läraren att stanna. Det har handlat om att klasserna har 

varit livliga och det varit mycket spring i klassrummet och jag inte upplevt 

att jag har haft full kontroll över situationen. De tillfällen där läraren har 

funnits närvarande utnyttjar jag också delvis som empiri, då det varit gi-

vande att observera hur lärare och elever interagerat under tiden för ifyllan-

det av enkäten. Det är dock rimligt att anta att även lärarnas beteende har 

påverkats av min närvaro.  

Jag har fältanteckningar från samtliga besök där dessa observationer från 

skolor och klassarum finns nedtecknade. Fältanteckningarna har också varit 

värdefulla att återvända till under analysen generellt. De har påmint mig om 

min upplevelse av de olika klassrumssituationerna och hur ifyllandet av en-

käterna fungerat, vilket varit en viktig kontextualisering i tolkningen av ele-

vernas förhållningssätt och uttryck. I fältanteckningarna framgår också vilka 

enkätfrågor som blivit föremål för skämtsamma kommentarer och vilka frå-

gor som eleverna verkat tycka varit krångliga att förstå, vilket bemötande jag 

har fått och hur urvalet inför intervjuerna gått till (se steg två).  

Det varierar också mellan klasserna huruvida de känt till de kommande 

uppföljningsintervjuerna på förhand. Då jag velat efterlikna vanliga enkätsi-

tuationer så mycket som möjligt har målet varit att eleverna inte skulle känna 

till uppföljningsintervjuerna inför besvarandet av den skriftliga enkäten. 

Bedömningen från början var att det fanns en stor risk att en sådan känne-

dom kunde påverka elevernas läsning, förståelse och tolkning av enkäten. 

Samtliga kontaktpersoner på skolorna har också ombetts att inte delge ele-

verna om uppföljningsintervjuerna, men denna uppmaning verkar ha tolkats 

på olika sätt och i några klasser har eleverna känt till att intervjuer skulle ske. 

I efterhand upplever jag dock inte detta som ett lika stort problem som när 

tillvägagångssättet planerades. Det är möjligt att kännedomen om intervjuer-

na till viss del påverkat elevernas enkätsvar och därmed också intervjuerna 
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negativt. På vilket sett en sådan påverkan skulle ha skett är svårt att testa, 

men min bedömning är samtidigt att det inte verkar ha påverkat intervjuerna 

på ett sätt så att de blivit mindre meningsfulla. I de första skisserna av studi-

ens design var studien inkluderad i Brå:s ordinarie skolundersökning vilket 

gjorde det centralt att det första steget, besvarandet av enkäterna, inte skilde 

sig från Brå:s tillvägagångssätt. Framför allt var det viktigt att eleverna inte 

kände till uppföljningsintervjuerna på förhand. När jag sen valde att separera 

närstudien från Brås egen materialinsamling var detta inte lika avgörande, 

även om strävan efter en snarlik procedur har kvarstått. 

Steg två 

Efter att samtliga elever i klassen besvarat enkäten färdigt har de tillfrågats 

om någon eller några vill vara med i en individuell uppföljningsintervju. På 

vilket sätt den här förfrågan har skett skiljer sig också åt mellan klasserna. 

Det har inte varit möjligt att göra på samma sätt i alla klasser då situationen 

och stämningen skilt sig åt i de olika klasserna. Här har värdet i att få fram 

givande intervjupersoner och ett djupt och brett urval satts framför standar-

diseringen. Ett standardiserat förfaringssätt är inte av någon avgörande bety-

delse här – det handlar oavsett inte om något slumpmässigt urval, de inter-

vjuade eleverna ska inte utgöra en representativ grupp och eleverna från de 

olika klasserna ska inte i första hand jämföras med varandra som likadana 

representanter från olika skolor. I de flesta klasser har jag ställt frågan öppet 

i klassrummet och eleverna har fått anmäla sig till mig muntligt. Ibland har 

det då varit endast två personer som har anmält sig och det har blivit natur-

ligt att välja dem för intervjuer. I andra fall har stora delar av klassen velat 

delta och jag har då lottat för att välja ut vilka som skulle få delta i inter-

vjuer. Detta öppna tillvägagångssätt har varit att föredra då det ger den 

största försäkringen om att eleverna inte känner sig pressade att delta. Jag 

ställde mig till en början tveksam till strategin då jag var osäker på om jag 

skulle få några elever som ville ställa upp eller att det främst skulle vara en 

viss ”typ” av elever som ville vara med och inte få den bredd som jag efter-

strävat. Men de intervjuade eleverna har fått en biobiljett som tack för hjäl-

pen och det verkar ha fungerat bra som ett sätt att attrahera olika grupper av 

elever då jag har fått en hyfsat spridning av intervjupersoner. Uppfattningen 

är att belöningen i form av en biobiljett inneburit att det inte känts fånigt för 

eleverna att frivilligt anmäla sig för att ställa upp i en intervju. Av de 19 

intervjuade eleverna enligt den här tillvägagångssättet är nio pojkar och tio 

flickor, sju är 16 år och tolv är 15 år (se tabell 2 nedan). I de klasser där den 

öppna frågan inte har fungerat har jag istället ställt frågan direkt till ett par 

utvalda elever, det har handlat om att jag upplevde att jag behövde bredda 

materialet och få med pojkar och personer jag uppfattat som lite stökiga och 

i ett fall på grund av missförstånd mellan mig och lärarna. Att göra urvalet 

av intervjupersoner till uppföljningsintervjuerna har varit det mest kritiska 

skedet i datainsamlingen. Möjliga tillvägagångssätt har varit föremål för ett 
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omfattande antal diskussioner under planeringen av datainsamlingen och 

tänkbara scenarier målades upp för att tänka ut bra strategier.  Även under 

tiden då själva datainsamlingen pågått har detta varit det som känts mest 

problematiskt. Att de tillvägagångssätt som sedan tillämpats i alla lägen har 

varit de bästa tänkbara kan inte garanteras, men det har i vilket fall blivit ett 

material som analyserats och givit ett intressant och meningsfullt resultat. 

Jag har sedan genomfört intervjuerna efter att eleverna har besvarat enkä-

ten i helklass. Den första oftast direkt efter lektionen eller efter någon rast, 

och den andra senare samma dag på avtalad tid. Till Huddinge, Oxelösund 

och Eskilstuna har jag återvänt dagen efter att enkäten fyllts i för att genom-

föra den ena intervjun, det verkar dock inte som att den längre tidsperioden 

mellan ifyllandet av enkäten i helklass och intervjun har haft någon avgö-

rande betydelse. Ingen av intervjupersonerna har haft några svårigheter att 

minnas enkäten och relatera till den under intervjun.  Två av intervjuerna (Ip 

9 och Ip 11) har skett på eftermiddagen efter skoltid, i övriga fall har inter-

vjuerna skett under skoldagen och därmed inneburit att eleverna missat nå-

gon lektion eller rast. Samtliga intervjuer har skett i skolans lokaler, i ett 

grupprum, tomt klassrum eller liknande.  

Intervjuerna har tagit mellan 45 minuter och 1 timme och 20 min, men 

oftast 1 timme. Det har varit svårt att behålla elevernas koncentration under 

någon längre period. Det är tydligt märkbart att när intervjun börjar närma 

sig en timme blir eleverna rastlösa, svaren blir korta och anpassas för att 

intervjun ska ta slut så fort som möjligt. Jag har därför försökt hålla mig till 

en timme. I ett par fall har också intervjun avbrutits då eleven varit tvungen 

att återvända till den ordinarie skolverksamheten.  Att intervjuerna inte har 

kunnat fortgå längre är en begränsning, det hade utan tvekan förenklat inter-

vjuerna och möjligtvis givit ett bättre material om eleverna varit mindre rast-

lösa. Deras rastlöshet kan möjligtvis delvis skyllas på mig som intervjuare, 

då jag eventuellt hade kunnat lägga upp intervjun på ett annorlunda sätt och 

därmed väckt ett starkare intresse hos eleven och på så sätt undvikit rastlös-

heten. I sin avhandling Våldets regler, Ungdomars tal om våld och bråk, 

beskriver Uhnoo (2011 s. 45) också hur ungdomar hon intervjuat gett ett 

rastlöst intryck, och att de sänt signaler om att det varit tråkigt, och hur man 

som intervjuare kan känna sig osäker i liknande intervjusituationer.  

Urval 

Hur intervjupersoner ”valdes” ut bland eleverna i klasserna är det andra ur-

valssteget i den tvåstegsprocess som materialinsamlingen inneburit. Det 

första steget handlar om urvalet av skolklasser. Då urvalet av intervjuperso-

ner på individnivå på förhand bedömdes som svårt att kontrollera lade jag 

stor vikt vid urvalet av skolklasser. Detta för att få ett så brett urval som möj-

ligt. Först valde jag ut ett antal kommuner där olika kommuntyper, utifrån 

Sveriges kommuner och landstings definitioner, skulle finnas med, och ur 

dessa en eller två högstadieskolor med varierande storlek och huvudman 
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(friskola eller kommunal skola). Rektorerna på de utvalda skolorna kontak-

tades först med brev (se bilaga 3) och senare per telefon. Totalt kontaktade 

jag 25 rektorer vid 25 olika skolor i tolv kommuner, men i de allra flesta fall 

hade skolorna inte möjlighet att ta emot mig. Ambitionen var att besöka tio 

klasser och då ett stort bortfall var väntat konstruerades urvalet till mer än 

den dubbla storleken. Det planerat stora bortfallet blev också verklighet då 

det av det första urvalet på 25 skolor endast är fem stycken med i det slutgil-

tiga materialet. Tre skolor (fyra klasser) ligger utanför det ordinarie urvalet, 

här har kontakt etablerats genom mer eller mindre personliga kontaktperso-

ner och anknytningspunkter. Totalt består således materialet av åtta skolor 

och nio skolklasser i åtta kommuner (se tabell 2 nedan). Att det skulle bli 

svårt att få tillträde till skolorna var jag förberedd på, men inte i den omfatt-

ning som sedan var fallet. Mycket tid och kraft har lagts på att söka och 

komma i kontakt med rektorer och annan skolpersonal. Beslutet att överge 

det första urvalet var nödvändigt för att komma vidare och kunna genomföra 

studien och det har inte påverkat bredden om man tittar på kommuntyp. 

Även om man ser till skolornas genomsnittliga meritvärde
34

 så finns en bra 

spridning, från 145 till 216 (genomsnitt 190), även fall de flesta ligger lägre 

än genomsnittet för hela landet, 209,6. Några friskolor finns inte med i det 

slutgiltiga urvalet, vid en jämförelse av meritvärdet i friskolor och kommu-

nala skolor finns dock ingen avgörande skillnad (Skolverket, 2010).  

Då möjligheterna att få tillträde till skolorna var svårare än förväntat för-

dröjdes genomförandet och hela intervjumaterialet har inte samlats in under 

samma termin. Fyra av skolklasserna och nio av intervjuerna genomfördes 

under maj och juni vårterminen 2009, och fem av skolklasserna och tio av 

intervjuerna september till december höstterminen 2009. Att insamlingen 

skett under olika perioder hade kunnat vara ett allvarligt problem om målet 

var att få ett fullständigt standardiserat material. Det är möjligt att elevernas 

ålder har betydelse samt att årstiden kan påverka hur de läser och tolkar en-

käten. Men då fokus ligger på en kvalitativ tolkning där intresse till stor del 

finns just vid olika kontexter har jag ändå valt att inte separera materialet 

utan ser det som en enhet. Att intervjuerna har genomförts under olika peri-

oder kan således också ses som att urvalet har ytterligare en bredd. Det blir 

en tillgång då det ger fler perspektiv till intervjumaterialet. 

                                                      
34 Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevernas slutbe-
tyg, där G=10. VG=15 och MVG=20. Det genomsnittliga värdet beräknas utifrån antalet 
elever som fått godkänt betyg i minst ett ämne. Minsta värde är således 10 och högsta värde 
320. (Skolverket 2010) 
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Tabell 2. Översikt intervjupersoner efter kön, ålder, kommun, kommuntyp och till-
fälle för intervjun 

Intervjuperson Kommun och kommuntyp Genomförd 

1 

Kille 16 år 

Nyköping  

Övriga kommuner, mer är 25 000 invånare 

Vt 09 

2 

Tjej 16 år 

Nyköping 

Övriga kommuner, mer är 25 000 invånare 

Vt 09 

3 

Kille 16 år 

Oxelösund 

Varuproducerande kommuner 

Vt 09 

4 

Kille 15 år 

Oxelösund 

Varuproducerande kommuner 

Vt 09 

5 

Tjej 16 år 

Eskilstuna 

Större städer 

Vt 09 

6 

Tjej 16 år 

Eskilstuna 

Större städer 

Vt 09 

7 

Kille 15 år 

Eskilstuna 

Större städer 

Vt 09 

8 

Tjej 15 år 

Klippan 

Övriga kommuner, 12 500-25 000 invånare 

Vt 09 

9 

Tjej 16 år 

Klippan 

Övriga kommuner, 12 500-25 000 invånare 

Vt 09 

10 

Tjej 15 år 

Stockholm 

Storstäder 

Ht 09 

11 

Tjej 15 år 

Stockholm 

Storstäder 

Ht 09 

12 

Kille 15 år 

Örnsköldsvik 

Större städer 

Ht 09 

13 

Kille 15 år 

Örnsköldsvik 

Större städer 

Ht 09 

14 

Tjej 15 år 

Tierp 

Övriga kommuner, 12 500-25 000 

Ht 09 

15 

Kille 15 år 

Tierp 

Övriga kommuner, 12 500-25 000 

Ht 09 

16 

Tjej 15 år 

Huddinge 

Förortskommuner 

Ht 09 

17 

Kille 15 år 

Huddinge 

Förortskommuner 

Ht 09 

18 

Kille 15 år 

Huddinge 

Förortskommuner 

Ht 09 

19 

Tjej 15 år 

Huddinge 

Förortskommuner 

Ht 09 
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Intervjuernas struktur och innehåll 

Som berörts ovan så bestod intervjuerna av två olika delar, där jag i den ena 

strävat efter att hålla en så hög grad av standardisering som möjligt. Här har 

alla intervjupersoner fått frågorna ställda på samma sätt och i samma ord-

ning.  De standardiserade frågorna har haft formen av hypotetiska situation-

er/korta vinjetter som eleverna fått upplästa för sig, för att sedan ta ställning 

till huruvida de, om de hade varit med om den beskrivna situationen, skulle 

räkna med eller inte räkna med det när de besvarade enkäten. I den andra 

delen har jag varit mer flexibel och anpassat både formuleringar och ord-

ningsföljd efter intervjusituationen. Men även här har det funnits en struktur 

och ordning att utgå från (se vidare under Intervjuguiden). Den standardise-

rade frågedelen har i analysen delvis hanterats standardiserat, den har kodats 

i variabler och presenteras delvis genom en kvantitativ beskrivning. Men 

dessa delar av intervjun har också blivit meningsfulla att nyttja i den tradit-

ionellt kvalitativa analysen. Till viss del finns det alltså en tydlig uppdelning 

mellan de olika delarna av intervjumaterialet där den standardiserade delen 

främst syftar till att beskriva vad tolkningar av de olika enkätfrågorna kan 

innehålla, och de öppna frågorna ska ge en fördjupad förståelse för vad tolk-

ningarna innebär, men samtidigt så överlappar de varandra i hög grad. 

Intervjuguiden 

Som jag nämnt ovan så var det viktigt att intervjuerna inte blev för långa. 

Bedömningen är att längden har varit central för att designen skulle fungera. 

Det handlar bland annat om att jag inte kunde ta för mycket tid i anspråk för 

att överhuvud taget få möjlighet att genomföra intervjuerna. Om det skulle 

ske på skoltid var det den ordinarie skolverksamheten som begränsade och 

om eleverna skulle ställa upp på fritiden minskade chanserna att få intervju-

personer att ställa upp om intervjun förväntades hålla på för länge. Men 

också om den ovan beskrivna problematiken med att få ungdomar i 15-

årsåldern att hålla koncentrationen under en längre tid och att kvaliteten för-

sämras ju längre intervjun pågår. Jag var därmed tvungen att välja ut ett be-

gränsat antal frågor i enkäten att fokusera på i intervjun.  Enkäten består av 

27 frågor om egen delaktighet i brott/problembeteende och sju frågor om 

utsatthet för stöld, våld och hot. Av dessa har jag i intervjuerna fokuserat på 

sju frågor om delaktighet och fem frågor om utsatthet. I litteratur om lik-

nande testintervjuer rekommenderas att endast fokusera på tre av enkätfrå-

gorna (Belson, 1981 s. 29). Tolv frågor har dock känts rimligt i den här stu-

dien, då ett lägre antal skulle ge för lite material för att kunna uppfylla studi-

ens syfte. Vilka enkätfrågor som skulle fokuseras har valts utifrån en be-

dömning av vilka frågor som är extra intressanta att fördjupa sig på då 

frågorna kan uppfattas som tvetydiga eller svårtolkade. Dels för att de är 

breda och öppnar upp för olika typer av tolkningar, frågorna om bedrägeri 

och annan stöld är exempel på sådana frågor. Dels för att det finns en gräns-
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dragningsproblematik – hur ”grov” ska en händelse vara för att den ska räk-

nas med? Stöld från butik/snatteri, stöld från skolan, hot/rån och misshandel 

(ej familj) är exempel på sådana frågor. Frågan om vandalism har också 

tagits med i intervjuguiden då den i jämförelse med flera av de andra frå-

gorna har förhållandevis specifika exempel. Jag har även tagit hänsyn till 

vilka frågor som i litteratur och forskning på och om självdeklarerad brotts-

lighet får kritik för att mäta väldigt triviala förseelser som knappast kan räk-

nas som brottslighet, liksom hur man inom metodlitteraturen på surveyom-

rådet menar att surveyfrågor bör formuleras för att ge tillförlitliga svar (Bel-

son, 1981; Bergman & Wärneryd, 1982; Converse & Presser, 1986; Belson, 

1986; Wärneryd, 1990). Se också avsnittet om kritik mot enkätundersök-

ningar och självdeklarationsundersökningar (3.3), samt Konsekvenser av 

problematiska surveyfrågor ovan i detta kapitel (6.2.1).  

I tabell 3 presenteras de frågor från skolundersökningens enkät som jag 

valt att fokusera på i intervjuerna, samt vilken prevalens frågorna hade i 

senaste omgången av Skolundersökningen (2008). Rubriceringen av frå-

gorna är min egen och är den som i huvudsak används i resten av avhand-

lingen när jag refererar till de olika frågorna (se bilaga 4 för hela frågeformu-

läret och formuleringar av samtliga frågor). 

 

Tabell 3. Fokuserade frågor om delaktighet 

Fråga 

Högst upp på varje sida i avsnittet står: 

Hur många gånger har Du gjort följande saker under 

de senaste 12 månaderna? 

Prevalens skolunder-

sökningen 2008  

(Brå 2010 a) 

 

Vandalism 

Med flit förstört telefonhytt, gatlykta, fönster, någons cykel 

eller annan sak som inte var din? 

 

 

Pojkar    29% 

Flickor    15% 

Totalt    22% 

 

Stöld från butik/snatteri 

Stulit (snattat) något i affär eller varuhus? 

 

Pojkar   26% 

Flickor   22% 

Totalt   24% 

 

 

Bedrägeri 

Skaffat dig pengar genom att lura folk? 

 

Pojkar   19% 

Flickor   12% 

Totalt   15% 

 

 

Stöld från skolan 

Stulit något från skolan? 

 

Pojkar   32% 

Flickor  24% 

Totalt  29% 
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Annan stöld 

Stulit något annat som vi inte frågat om? 

Pojkar  17% 

Flickor  14% 

Totalt  15% 

 

 

Hot/rån 

Hotat någon med stryk eller vapen för att få pengar eller 

andra värdesaker? 

 

Pojkar  3% 

Flickor  1% 

Totalt  2% 

 

 

Misshandel (ej familj) 

Med avsikt slagit någon (som inte tillhör sin familj) så att 

du tror eller vet att han/hon behövde sjukvård? 

 

Pojkar 9 % 

Flickor  3 % 

Totalt  6 % 

 

Frågorna om utsatthet har valts utifrån i stort sett liknande kriterier, men här 

har jag också utgått från vilka av utsatthetsfrågorna som går att jämföra med 

frågorna om delaktighet. De frågor om utsatthet som har liknande formule-

ring som en fråga om delaktighet har tagits med för att se om elevernas tolk-

ningar av enkätfrågorna skiljer sig beroende på om de utsätts eller begår en 

otillåten handling.  

Tabell 4. Fokuserade frågor om utsatthet 

Fråga 

 

Prevalens skolunder-

sökningen 2008  

(Brå 2010 a) 

 

Annan stöld 

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna råkat 

ut för att någon stulit annan värdefull sak från dig? 

 

Pojkar  19% 

Flickor  19% 

Totalt  19% 

 

 

Grov misshandel 

Har någon med avsikt slagit Dig, sparkat Dig eller utsatt 

dig för annat våld vid något tillfälle under de senaste 12 

månaderna så att Du skadades så mycket att Du blev 

tvungen att besöka sjuksyster, läkare eller tandläkare? 

 

 

Pojkar  8% 

Flickor  5% 

Totalt  6% 

 

Lindrig misshandel 

Har någon med avsikt slagit Dig, sparkat Dig eller utsatt 

dig för annat våld vid något tillfälle under de senaste 12 

månaderna så att du fick ont, men inte behövde söka sjuk-

vård? 

 

 

Pojkar  27% 

Flickor  21% 

Totalt  24% 
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Hot 

Har du under de senaste 12 månaderna blivit hotad så att 

du känt dig allvarligt rädd? 

 

 

Pojkar  11% 

Flickor  14% 

Totalt  12% 

 

 

Hot/rån 

Har någon under de senaste 12 månaderna hotat Dig med 

stryk eller vapen eller använt annat våld mot dig för att få 

pengar eller andra värdesaker? 

 

 

Pojkar  5 % 

Flickor  3% 

Totalt  4% 

Vinjetterna eller de hypotetiska situationer kopplade till enkätfrågorna och 

som beskrivits för eleven för att ta ställning till har konstruerats för att fånga 

det intresse och den problematik som konstaterats kring de utvalda enkätfrå-

gorna. Gränsdragningsproblematiken har fångats genom att flera situationer 

med varierande allvarlighetsgrad beskrivits, och övriga dimensioner genom 

att ge exempel där olika typer av relationer och kontexter berörts. De flesta 

vinjetter har fungerat väl, eleverna har reagerat som att det är fullt tänkbara 

situationer som har beskrivits och de upplevs ha förstått och tagit till sig den 

bild av en situation som beskrivningen var menad att förmedla. Naturligtvis 

går det inte att garantera att samtliga elever har fått samma bild. Liksom vad 

gäller enkätfrågorna menar jag att eleverna hanterar intervjufrågorna utifrån 

subjektiva tolkningar och uppfattningar och eleverna påverkas även här i 

sina associationer och sin förståelse utifrån egna tidigare erfarenheter och 

förförståelse (se även diskussion ovan om standardiserad mening och ge-

mensam förståelse). Detta förstärks genom att vinjetterna i de hypotetiska 

frågorna är förhållandevis kontextlösa. Behovet att begränsa intervjuns om-

fattning har inneburit att situationerna som eleverna ombeds ta ställning till 

endast beskrivs med några rader. Eleverna får i flera fall inte veta så mycket 

om vad som har hänt innan, vad som händer efter, var det ägde rum, vad 

klockan var, om eleven var ensam osv. De korta vinjetterna är i viss mån en 

brist, då det lämnar ett stort utrymme för individuella tolkningar och syftet är 

att den här delen av intervjun ska vara förhållandevis standardiserad. Men 

alternativet hade varit att ha betydligt färre vinjetter, vilket inneburit att be-

tydligt färre möjliga situationer hade kunnat behandlas. I viss mån har också 

kontextlösheten blivit en tillgång då de hypotetiska frågorna förutom att ge 

en kvantitativ beskrivning av vilka typer av situationer som eleverna menar 

att de skulle räkna med respektive inte räkna med i besvarandet av enkäten, 

också fungerat som en utgångspunkt inför de övriga semi-strukturerade in-

tervjufrågorna. Tveksamheterna kring kontexten har gjort att eleverna reso-

nerat i termer av ”det beror på…”, och olika relevanta aspekter har på det 

sättet blivit synliga. Utifrån elevens svar på vinjetterna och deras funderingar 

kring konkreta kontextuella faktorer har då resonemang kring gränsdrag-
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ningar och sammanhang kunnat utvecklas. De hypotetiska frågorna har 

också hjälpt till att få eleven att komma på situationer relaterade till enkät-

frågan, men som han eller hon inte kom att tänka på när enkäten besvarades 

tidigare under dagen eller dagen innan. De bidrar alltså i analysen tillsam-

man med intervjuns övriga delar till att ge den samlade bilden av vad den 

statistik som produceras genom självdeklarationsundersökningar kan inne-

hålla och betyda. 

För att få texten i avhandlingens resultatdel så läsvänlig som möjligt har 

jag valt att endast presentera vinjetternas formuleringar i de fall jag bedömt 

det som nödvändigt. Samtliga vinjetter finns dock att läsa i intervjuguiden i 

bilaga 5.   

Övriga intervjufrågor har också ställts i anslutning till de utvalda enkät-

frågorna. Jag har frågat hur eleven tänkte i övrigt kring enkätfrågan, vilken 

typ av händelser hon eller han tänkte på när hon eller han läste frågan och 

vad som påverkar om man kommer att tänka på en situation/händelse. Följd-

frågor och frågornas formuleringar har varierat mellan olika intervjuer och 

anpassats för att få så mycket substans som möjligt av intervjun. Men målet 

har hela tiden varit detsamma, att få en bild av elevens förståelse och tolk-

ning av frågan och den process som föregår det nedtecknade svaret i enkä-

ten. Jag har också frågat intervjupersonerna om det är ok att berätta vad hon 

eller han svarade på frågan när enkäten besvarades. Samtliga har accepterat 

detta och vi har sedan utifrån det svaret gått vidare och i det fall personen 

svarat ”jakande” på enkätfrågan utrett vilka händelser som låg bakom det 

svaret, och i det fall svaret var nekande diskuterat om det finns erfarenheter 

som har med frågan att göra, men som alltså inte kom med i elevens enkät-

svar.  

Slutet av intervjun består av några frågor som inte är knutna till de ut-

valda enkätfrågorna. Det handlar om huruvida eleven har erfarenheter av 

händelser eller situationer som inte är tillåtna, men som inte har efterfrågats i 

enkäten. Här har syftet varit att ta reda på om eleverna uppfattar det som att 

det sker mer eller mindre brottsliga aktiviteter bland deras kamrater eller 

som de själva har erfarenhet av, men som inte finns med i formuläret. I de 

fall där Internetrelaterad brottslighet inte kommit upp spontant har jag frågat 

direkt om detta. För flera av de i enkäten efterfrågade brottstyperna har pre-

valensen stadigt sjunkit sen mätningarna startade 1995 (Brå 2010 a) och en 

förklaring till detta kan vara att ungdomarnas aktiviteter har förändrats och 

det finns nya, mindre traditionella, brottstyper som ungdomar begår och som 

forskningen missar. Internetrelaterade brott kan vara ett exempel på sådana 

beteenden (Kivivuori & Salmi, 2005; Brå, 2006 b; Kivivuori, 2007).  

Samtliga intervjuer har inletts med att jag så tydligt som möjligt berättar 

för eleven att det inte finns några felaktiga svar, varken på intervjufrågorna 

eller på frågorna i enkäten. Jag har förklarat att när jag frågar dem om hur de 

tolkat enkäten så finns det varken någon korrekt eller felaktig tolkning, utan 

det handlar om att jag vill veta hur de har tolkat frågorna. Intervjun är inte på 
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något sätt ett test av dem utan snarare ett test av enkäten. På det här sättet har 

jag försökt få eleverna att bli avslappnade och inte hämmade. Att eleverna 

ändå i stor utsträckning försöker avge intervjusvar utifrån vad de upplever 

förväntas av dem är rimligt att anta. Precis som att eleverna kan förväntas 

avge socialt önskvärda enkätsvar, blir intervjun en situation där de förhåller 

sig till bilder av sig själva, av mig som intervjuare och av hur en intervju ska 

gå till (Holme & Solvang, 1991 s. 116). Precis som i diskussionerna ovan 

menar jag att man kan se det som att elevernas utsagor under intervjuerna 

konstrueras i samspelet med mig i den situation vi befinner oss. I analysen 

av intervjuerna hanterar jag inte den gemensamma konstruktionsprocessen 

under intervjuerna som problem eller felkällor, jag ser istället konstruktionen 

som en del av data och reflekterar kring vad olika utsagor kan betyda i olika 

sammanhang (Mason, 2002 s. 226f.). I analysen ger det då meningsfull kun-

skap av hur elever kan tolka och förhålla sig till frågor om stöld, våld, hot 

och skadegörelse.  

Pilotintervjuer 

Inför uppföljningsintervjuerna har pilotintervjuer genomförts i olika om-

gångar. Först med enskilda individer utanför skolkontexten, här testades 

således inte båda stegen med enkät i helklass och sedan intervju. Därefter på 

samma sätt som i den planerade och slutgiltiga designen där en klass fyllde i 

enkäten utan kännedom om att det skulle ske en uppföljningsintervju, för att 

sedan tillfrågas om någon ville delta i en intervju. Samtliga pilotintervjuer 

har varit värdefulla då de synliggjort brister i intervjuguiden och modifie-

ringar av intervjuguiden har skett efter varje omgång. Det hade varit önsk-

värt att göra fler tester med den slutliga designen, men på grund av svårig-

heterna att få tillträde till skolor hade det varit dumt att förbruka kontakter.  

Problem med intervjuerna 

Min bedömning är att intervjumaterialet som helhet är av god kvalitet och att 

det är välfungerande för de analyser som behövs för att uppfylla studiens 

syfte. Men genomförandet har samtidigt inte varit utan bekymmer och det 

finns en hel del problem. Viss problematik har redan diskuterats, men det 

finns ytterligare aspekter kopplade till själva intervjusituationen som jag vill 

lyfta och som är viktiga att känna till inför läsning av studiens resultat. 

En svårighet som jag har brottats med är hur jag under pågående intervju 

ska hantera inkonsekvenser i intervjupersonernas berättelser. Det är intervju-

arens roll att upptäcka motsägelser och att så långt det går få fram vad det är 

intervjupersonen menar (Kvale, 1997 s. 38). Men som nämnts kortfattat ovan 

är min upplevelse att eleverna har varit väldigt känsliga för ifrågasättanden 

och när jag försiktigt försökt klargöra bakgrunden till motstridigheter i deras 

svar så har detta uppfattats av eleverna och svaren har då korrigerats för att 

passa ihop med tidigare utsagor. Och det på ett sätt som snarare handlar om 

att eleverna inte vill tappa ansiktet, än att de tänker efter mer noggrant vad 
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det var de menade. Att bli ifrågasatt har också kunnat leda till att eleven 

blivit mindre talför i kommande frågor och försiktig med att svara av rädsla 

för att det ska bli fel. Ett exempel på inkonsekventa svar är när en intervju-

person på vinjettfrågorna svarar att han inte skulle räkna att ha tagit någon-

ting som var värt mindre än 50 kronor som stöld/snatteri, men det sen fram-

kommer att samma elev har räknat med att ha tagit ett paket cigaretter när 

enkäten besvarades. I de flesta fall har det gått att följa upp sådana här svar 

och förklaringar till inkonsekvenserna har kunnat hittas.  Men ibland har jag 

känt mig tvungen att låta saken bero, och problematiken återkommer därmed 

i analysen av materialet. Till viss del kan den här problematiken tolkas som 

att vinjettfrågorna lider av en låg validitet i bemärkelsen att det ibland är 

svårt att tolka just vinjetterna på ett meningsfullt sätt, och delvis därför ger 

jag dem inte heller den tyngd i analysen som planerat. Men i linje med dis-

kussionen ovan om intervjun som en gemensam kunskapsproduktion kan 

man också se det som att motstridigheter i elevernas berättelser representerar 

motstridigheter i deras uppfattningar och därmed inte innebär att någon av 

beskrivningarna är felaktig. Det som intervjun försöker fånga är helt enkelt 

motsägelsefullt och komplext. Vad som är verkligt och sant i en kontext 

skiljer sig från vad som är verkligt och sant i en annan. Om någonting med 

ett värde under 50 kronor upplevs som stöld/snatteri och räknas med i enkät-

svaret är beroende av sammanhang och tillfällig position och perspektiv (se 

Kvale, 1997 s. 38 och s. 154).  

Diskussionen om inkonsekvenser kan även ses som ett uttryck för pro-

blem förknippade med att kombinera metoder med underliggande kopplingar 

till olika synsätt på kunskapsproduktion. Den mer standardiserade delen av 

intervjun, med de hypotetiska frågorna och frågorna om vad eleven har sva-

rat och räknat med för typ av erfarenheter i enkätsvaren ligger närmare en 

kunskapssyn som innebär att det är möjligt att få fram ett exakt svar som 

speglar en mer eller mindre objektiv verklighet. Medan de kvalitativa delar 

av intervjun som jag i analysen lägger mer vikt vid ligger närmare en subjek-

tivistisk och konstruktivistisk syn på kunskap och kunskapsproduktion. Un-

der arbetet med intervjuerna har fokus till viss del förskjutits från de stan-

dardiserade hypotetiska frågorna till de mer kvalitativa delarna. I de första 

intervjuerna kunde jag ibland stressa på elevernas berättelser och reflektioner 

av rädsla för att annars inte hinna med alla frågor. Medan jag sedan under 

arbetsprocessens gång mer och mer sett värdet i de kvalitativa delarna och 

prioriterat dem framför det standardiserade. Det gör att vissa intervjuer inne-

håller långa berättelser, medan några känns delvis avhuggna och ofärdiga. 

Även de intervjuer som jag känner mig mindre nöjd med har dock varit me-

ningsfulla, men de hade kunnat ge mer om jag hade tydligare bestämt mig 

för ett rent kvalitativt syfte. 
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Hypotetiska frågor 

En anledning till problematiken kan också vara att det handlar om hypote-

tiska frågor. Generellt så rekommenderas inte hypotetiska frågor vare sig i 

enkäter eller i intervjuer (Belson, 1981 s. 34f; Wärneryd, 1993 s. 72; Trost, 

1997 s. 76f.). Man menar bland annat att hypotetiska frågor lätt blir krång-

liga och att svaren därmed får en bristande tillförlitlighet och giltighet. Likt 

tidigare resonemang gällande enkätfrågor, exempelvis att svårtolkade frågor 

ofta förenklas och anpassas i respondentens tankeprocess, är risken stor att 

dessa intervjufrågor ibland har besvarats utan att intervjupersonen varit sär-

skilt säker och att svaren därmed har en bristande giltighet. Hypotetiska frå-

gor kritiseras också för att ge begränsad information (Trost, 1997 s. 77). 

Elevernas svar handlar om hur de tror att de skulle förhålla sig om de varit 

med om en situation som de i de flesta fall inte har varit. Hur de skulle för-

hålla sig om de hade annorlunda erfarenheter kan de inte veta – Skulle de 

räkna med en händelse om de upplevde sig ha varit med om den och inte 

endast funderade hypotetiskt? Men det är också intressant hur eleverna för-

håller sig till händelser de inte varit med om och hur de resonerar kring frå-

gorna utifrån vinjetterna. En viktig fördel med vinjetterna är också att de 

öppnar upp för en mer generell och abstrakt diskussion utan att eleverna 

måste använda sig av generella och abstrakta begrepp. Genom att förhålla 

sig till vinjetternas konkreta situationer blir diskussionerna mer lättillgäng-

liga för eleverna (Mason, 2002 s. 230). I uppföljningsintervjuerna står inte 

heller vinjettfrågorna för sig själva, de kombineras med andra typer av frågor 

och fungerar som ett värdefullt tillskott på information. Intervjuns övriga 

struktur har också gjort det möjligt att göra kvalitativa bedömningar av vin-

jettsvarens kvalitet. 

Makt 

Elevernas känslighet och osäkerhet bör också diskuteras i termer av makt. I 

avsnittet ovan om forskarintervjuerna har jag diskuterat betydelsen av makt-

relationer i intervjuer. Liksom i intervjuerna med forskarna kan maktfördel-

ningen antas ha stor betydelse i uppföljningsintervjuerna med eleverna. Min 

upplevelse är dock att förskjutningen här är mer konstant, där jag har ett 

tydligt maktövertag i förhållande till eleverna (se Kvale, 1997 s. 118f.; An-

dersson & Persson, 1999 s. 198f.; Mulinari, 1999 s. 45, s. 49; Walkerdine 

m.fl., 2002 s. 191). Visserligen har eleverna det jag vill ha och jag är helt 

beroende av deras samarbete för att jag ska lyckas med min forskning. Men 

jag är också en högutbildad vuxen person från universitetet med makt att 

definiera situationen, ställa frågor och fritt tolka elevernas utsagor. Jag me-

nar att elevernas känslighet och benägenhet att vid ifrågasättanden ge svar 

som låter rimliga istället för att överensstämma med deras upplevelse delvis 

är en reaktion på denna maktassymetri. De är vana att förhålla sig till vuxna 

som personer med makt, framför allt vuxna i skolmiljön, på ett sätt där det 
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handlar om att ge rätt svar och göra den vuxna nöjd. Att vara försiktig i mina 

ifrågasättanden av elevernas eventuella motsägelser har således delvis varit 

ett sätt att inte manifestera min makt, och inte göra den till ett större problem 

än nödvändigt.    

Etik kopplat till uppföljningsintervjuerna 

Maktobalansen i uppföljningsintervjuerna är också kopplat till etik. Inför 

datainsamling och analys har en rad etiska överväganden varit nödvändiga. 

Det stora etiska problemet ligger i tvåstegsmodellen med både enkät och 

intervju. Eleverna har först besvarat det skriftliga formuläret utan att känna 

till den kommande intervjun. Det syfte med studien som presenterats för 

eleverna stämmer därmed inte helt med det faktiska syftet och i de uppföl-

jande intervjuerna har de fått frågor om hur enkäten har besvarats fast att de 

först blivit informerade om att enkäten var helt anonym. Men samtidigt har 

jag gjort mitt yttersta för att uttrycka att uppföljningsintervjuerna varit helt 

frivilliga och i det fall klassens lärare varit på och nästan pressat elever att 

delta har jag varit extra tydlig med att man inte ska ställa upp om man inte 

vill. Även under intervjun har intervjupersonerna noggrant informerats om 

att det är frivilligt att svara på frågorna och jag har återigen påmint om detta 

när det handlat om hur de besvarat den anonyma enkäten. Inte i något fall 

har jag upplevt att en elev ställt upp mot sin vilja. Studien har prövats och 

godkänts av regionala etikprövningen i Stockholm (Beslut 2008/1503-31/5).  

Tänka högt-protokollen 

Tänka högt-protokoll är en intervjumetod som används för att testa fråge-

formulär och går ut på att en respondent besvarar frågeformuläret och samti-

digt formulerar sin tankar kring besvarandet verbalt inför en intervjuare. 

Framför allt när det gäller självadministrerade enkäter av den typen som 

används vid skolundersökningen beskrivs metoden i litteraturen som en 

högst värdefull teknik (Belson, 1981; Nelson, 1985; Oksenberg m.fl., 1991; 

Bergman, 1995; Sudman m.fl., 1996; Schwarz & Sudman, 1996; SCB, 

2001). Bergman (1995) uttrycker värdet med metoden så här: 

The protocols give information not only about which problems are experi-
enced, but also about the cognitive processing of the questionnaire by the re-
spondent (for instance, what aspects of the content does the interviewee focus 
on and in what order, and what aspects are ignored?). An analysis of such 
protocols usually provides a greatly increased understanding of how the ques-
tionnaire works from the subject´s point of view, within the context provided 
by instructions and information material./…/ In that case , a small number of 
protocols can form the basis for generalized conclusions and recommenda-
tions (Bergman, 1995 s. 12). 

Trots att metoden inte antas fungera lika väl på ungdomar som på vuxna har 

jag, med hänsyn till de rekommendationer metoden får från bland annat SCB 
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(2001), ändå ansett det meningsfullt att genomföra några testintervjuer uti-

från modellen. Möjligtvis kunde dessa intervjuer ge delvis annat innehåll än 

de huvudsakliga intervjuerna, vidgade perspektiv och fungera som värdefulla 

bidrag i förståelsen av elevernas tolkning av skolundersökningens frågefor-

mulär. För att komplettera det övriga materialet har därför tre intervjuer en-

ligt tänka högt-metoden genomförts. Alla tre intervjupersonerna är bosatta 

och går i skolan i förortskommuner till Stockholm. Två av dem har rekryte-

rats på sin skola och intervjun har genomförts på skolan under skoltid, och 

en på en fritidsgård där också intervjun genomfördes på kvällstid.  

Intervjuerna genomfördes i stort sett enligt det schema som föreslås av 

Statistiska centralbyråns mättekniska laboratorium (MED) (Bergman, 1995 

s. 12). Intervjun inleddes med att jag först visade vad jag menade med att 

tänka högt genom att jag själv fyllde i ett frågeformulär rörande sömnsvårig-

heter. Tanken var att demonstrera för eleverna samtidigt som jag inte skulle 

påverka dem i deras tankar kring frågorna i skolundersökningen. Eleven fick 

sedan fylla i enkäten för skolundersökningen och ombads formulera sina 

tankar högt på samma sätt som jag gjort. Generellt kan sägas att ungdomarna 

tyckte det var svårt att formulera sina tankar högt på det här sättet. För att 

protokollet inte enbart skulle bestå av att formulärets frågor och svarsalterna-

tiv lästes upp högt och av att elevens svar noterades, var det nödvändigt att 

jag ibland lade mig i för att be dem resonera och säga hur de tänkte.  

Intervjuerna har inte transkriberats i sin helhet, grunden för analysen är 

istället bandinspelningar som genomlyssnats upprepade gånger samt de an-

teckningar som fördes under och efter intervjun. I övrigt hanteras inte tänka-

högt-intervjuerna separat. De finns inte heller med som explicita exempel 

och citerade i resultatredovisningen. Men de finns med som ett bakomlig-

gande intryck i analysen, samt har bidragit till vissa tolkningar av uppfölj-

ningsintervjuerna.   

Analysmetoder 

De olika delarna av intervjuerna, de standardiserade frågorna och de öppna 

kvalitativa intervjufrågorna, har till stor del bearbetats och analyserats på 

olika sätt. De första stegen har dock varit desamma för båda delarna och 

inneburit att jag lyssnat igenom inspelningarna och transkriberat dem orda-

grant. De utskrivna intervjuerna har sedan varit det huvudsakliga underlaget 

i analyserna. 

Standardiserad analys av standardiserade intervjufrågor 

I kodningen av de standardiserade frågorna, vinjettfrågorna och frågan vad 

eleven svarade tidigare i enkäten har varje individ kodats för sig utifrån ett 

på förhand uppställt schema där varje fråga motsvarar en variabel. Vinjett-

frågorna har då kodats dikotomt, det vill säga att antingen har eleven angett 

att den skulle räkna med situationen i enkäten eller så har den angett att den 
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inte skulle ha gjort det. Det gör att utöver skola, kommuntyp, kön och ålder 

så finns det data kodad på 44 standardiserade frågor på varje individ.  

För att få en generell bild har också samtliga vinjettfrågor slagits samman 

till en summerad ”räknat med”-variabel och samtliga svar på vad eleven 

angett att den svarat i enkäten i en summerad ”svarat”-variabel. Övriga kate-

goriseringar och sammanslagningar som används i analysen redovisas i an-

slutning till resultaten. Syftet med den standardiserade redovisningen är så-

ledes att kunna ge en övergripande beskrivning av hur eleverna i materialet 

förhållit sig till vinjetterna.  

Kvalitativ och öppen analys av kvalitativa och öppna intervjufrågor 

Den kvalitativa analysen har delvis gjorts parallellt med intervjuerna genom 

hela insamlingsprocessen. Upplevelser, intryck, tankar, idéer och tolkningar 

har antecknats efter varje intervju och genomlyssning, samt under transkri-

beringsarbetet. När intervjuerna transkriberats fortsatte analyserna utifrån en 

mer systematisk metod. 

Som ett första steg har jag då gått igenom varje intervjuutskrift för sig. 

Tankar och tolkningar har antecknats, ur dessa har det vuxit fram mönster, 

som sedan utvecklats till teman och kategorier. Thomson (2002) kallar detta 

första steg i intervjuanalysen för en lodrät analys, Boeije (2002 s. 395) för 

jämförelser inom intervjun, det jag menar att det handlar om är att identifiera 

meningsfulla teman och kategorier att arbeta vidare med i analysen. När 

samtliga intervjuer gåtts igenom individuellt och en rad kategorier har kon-

struerats är det dags för den vågräta analysen (Thomsson) eller jämförelser 

mellan intervjuer Boeije (2002 s. 395). Här har jag gått igenom samtliga 

intervjuer igen, men nu utifrån de kategorier som tidigare har definierats. 

Materialet har då strukturerats med hjälp av dessa kategorier (se t.ex. Le-

Compte, 2000 s. 148 och Karlsson & Pettersson, 2003 s. 19ff. och 37ff.). 

Utöver de systematiska genomgångarna har jag återvänt till intervjuutskrif-

terna åtskilliga gånger. Det har då handlat om att jämföra eller söka bekräf-

telse för tolkningar och analyser eller ett generellt behov av att så öppet som 

möjligt återvänta till materialet.  

De kategorier som skapats i analysen är på intet sätt uteslutande och inte 

heller jämbördiga i nivå eller analytisk betydelse. Några är mer övergripande 

och teoretiska och samlar några av de andra inom sig, det gör också att flera 

av de mindre övergripande kategorierna fungerar som underkategorier inom 

flera av de mer övergripande. De kategorier som jag använt i analysen 

speglas till stor del av i resultatredovisningens kapitelindelning och rubriker 

(kap. 8-13). I redovisningen av analysen används citat från intervjuerna i stor 

utsträckning. Jag gör detta för att analysen ska bli genomskinlig och tydlig 

för läsaren. 



 124 

Enkäterna 

Inom ramen för närstudien har jag samlat in 172 ifyllda enkäter. Enkäterna 

är en biprodukt av designen för intervjuerna och bidrar inte på egen hand till 

att uppfylla syftet med studien. Data från enkäterna finns därmed inte med i 

analys och resultat för närstudien. Att så många elever fått lägga tid, kraft 

och engagemang på att fylla i enkäter som inte används i studien på det sätt 

eleverna först trott är också ett allvarligt etiskt problem. Den här designen 

har dock varit den bästa och bedömningen är att det varit värt att ha ett så-

dant här upplägg för att kunna uppfylla avhandlingens syfte på bästa sätt.  
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7. Forskarnas syn på Skolundersökningen 

I en studie om forskningsmetod med syftet att studera mätningens betydelse i 

konstruktionen av data blir forskare som använder metoden centrala aktörer. 

Hur en självdeklarationsstudies frågeformulär ser ut och hur datainsamlingen 

sker är en konsekvens av forskares val och beslut utifrån syften och avsikter. 

I det här kapitlet redovisas analysen av intervjuer med tre forskare som i 

något avseende har eller har haft med Skolundersökningen att göra.  Liksom 

i alla intervjuanalyser är det inte alla aspekter av intervjupersonernas berät-

telser, beskrivningar och utsagor som lyfts fram i redovisningen. Delar av 

det som sagts och avhandlats är inte relevant att presentera i det här sam-

manhanget och utifrån den analys som har gjorts. Hela intervjuerna har dock 

funnits med som en kontext för de tolkningar jag gjort i analysen. I texten 

separerar jag inte de tre intervjupersonerna i bemärkelsen att det framgår 

vilka resonemang som härstammar från vilken forskare. Jag har valt den här 

formen för att kunna bevara deras anonymitet i så hög grad som möjligt. Att 

hålla forskarna anonyma har känts viktigt för att de skulle kunna uttrycka sig 

så fritt som möjligt i intervjuerna. Det här förfaringssättet är i första hand 

mitt beslut och inte de intervjuade forskarnas och det handlar om att jag inte 

ville att intervjuerna skulle ta en journalistisk karaktär där de känt sig grans-

kade och hamnar i försvarsläge. Min upplevelse är ändå att de i viss mån 

känt sig utsatta för en kritisk granskning och noga tänkt igenom sina svar 

och i vissa fall vägt ord. Antagligen har inte alla deras funderingar kring 

Skolundersökningen framkommit, det finns dock ingen anledning att be-

tvivla att det som de har uttryckt stämmer med deras uppfattning i stunden 

(se 6.2 Metod och material). På vissa sätt är det en brist att forskarna redovi-

sas i grupp i så stor utsträckning då deras resonemang i flera avseenden del-

vis skiljer sig åt. Jag har gjort bedömningen att den här typen av redovisning 

är det bästa sättet, framför allt handlar det om att jag velat undvika spekulat-

ioner kring vilka intervjupersonerna är och vem som har sagt vad. Det är inte 

heller avgörande för analysen att kunna härleda resonemangen till en speci-

fik intervjuperson och de teman som lyfts fram finns närvarande i alla tre 

intervjuerna. 

Analysen av forskarintervjuerna presenteras här som första del av närstu-

diens resultat. Det har varit det sista steget i datainsamlingen, men kommer 

här som första kapitel då forskarnas avsikter är det första steget i Skolunder-

sökningens process. Som jag skriver ovan är studiens design en konsekvens 

av forskares val och beslut utifrån syften och avsikter. Jag vill därför i redo-
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visningen av elevintervjuerna kunna relatera till forskares förhållningssätt till 

Skolundersökningen. Kapitlet syftar således till att besvara närstudiens första 

frågeställning: Hur ser forskare, associerade till Skolundersökningen, på 

studien och vad den avser att mäta? 

Utifrån intervjuerna med forskarna går det att urskilja några frågor som 

forskarna mer eller mindre medvetet förhåller sig till i sina resonemang kring 

Skolundersökningen. Viktigt att påpeka är att intervjuerna genomfördes i ett 

sent skede av studien och den intervjuguide som användes var väldigt styrd 

av både resultaten av elevintervjuerna och avhandlingens teoretiska utgångs-

punkter. Men jag har ändå gjort bedömningen att det var den bästa hållning-

en och de teman jag lyfter fram bör således förstås som delvis en produkt av 

intervjuguide och intervjusituation och är inte nödvändigtvis någonting som 

hade framkommit om Skolundersökningen hade diskuterats utifrån andra 

perspektiv. Man kan också se det som att det inte var möjligt för forskarna 

att undvika vissa problemställningar på grund av de frågor jag ställde. De 

teman som tas upp var dock inte på förhand formulerade inför intervjuerna 

utan är ett resultat av intervjuerna utifrån avhandlingens teoretiska perspek-

tiv. Delar av intervjuerna kommer också att inkluderas i kommande kapitel 

och förhållas till elevernas berättelser. I det här kapitlet står dock forskarin-

tervjuerna som ett självständigt empiriskt material och analysen är mer teo-

retisk jämfört med de presentationer som görs senare, som istället är mer 

beskrivande.   

De mest centrala frågor som jag menar att forskarna förhåller sig till är 

(utan inbördes rangordning) om (1) Skolundersökningen som mätinstrument 

främst syftar till att mäta (och främst mäter) faktiska händelser eller om in-

tresset i huvudsak ligger vid elevernas upplevelse och tolkningar av olika 

situationer och erfarenheter (2) huruvida forskarna menar att eleverna, när de 

besvarar enkäten, bör förhålla sig till den ordagranna formuleringen eller om 

de ska söka frågans övergripande mening. Dessa två problemställningar är 

relaterade till varandra, på vilket sätt ska förhoppningsvis bli tydligt i ana-

lysen nedan. Ytterligare en fråga att förhålla sig till kopplat till detta är (3) 

om det i formuläret är önskvärt med så konkreta frågor som möjligt – frågor 

som beskriver specifika handlingar – eller om frågorna istället ska lämna 

utrymme för respondenternas egna tolkningar. En återkommande problem-

ställning (4) blir också definitionen av brott; utgår man från en legalistisk 

definition eller är intresset och synen på fenomen brott och brottslighet sna-

rare sociologisk där fokus istället ligger på normbrott och kopplingen till 

lagstiftningen inte är lika avgörande?  
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7.1 Skolundersökningens syfte (den nominella 

definitionen) 

Jag har tidigare beskrivit Skolundersökningens syfte som att den bland annat 

ska ge kunskap om ungdomsbrottslighetens omfattning, struktur och utveckl-

ing över tid, samt att göra det möjligt att undersöka variabler som kan sam-

variera med brottslighet (Brå 2010 a). Det är också det svar som ges av de 

intervjuade forskarna, liksom att materialet tillsammans med offerstudier ska 

fungera som ett alternativt eller kompletterande mått på brottslighet eller 

kunskapsunderlag, där alternativet som åsyftas är kriminalstatistiken.  

Det finns dock samtidigt ett motstånd hos forskarna till att utan förbehåll 

formulera att Skolundersökningen ska mäta brottslighet. De problematiserar 

begreppet genom att referera till att det i enkätens frågebatteri om delaktig-

het i brottslighet finns flera frågor som snarare mäter problembeteenden. Det 

handlar exempelvis om skolk och alkoholkonsumtion och som man menar 

inte kan definieras som brottsliga handlingar utifrån en legalistisk definition. 

Man menar också att hur brottslighet ska definieras är en fråga öppen för 

diskussion. På flera sätt är det bättre att använda begreppen stöld, våld och 

skadegörelse som man menar i större utsträckning beskriver konkreta typer 

av handlingar än att låsa sig vid det bredare och mer laddade begreppet 

brottslighet. Det gör kopplingen till Brottsbalken mindre tydlig och proble-

met med osäkerhet kring vad eleverna räknar med mer begränsat. Men den 

restriktiva skala som till stor del används som det samlande måttet på brotts-

lighet i rapporterna (se avsnittet Om Skolundersökningen 6.1) är ändå ett 

försök att mäta de handlingar som beskrivs i Brottsbalken. Index framhålls 

också som ett bättre mått generellt då man då inte är lika beroende av hur 

enskilda frågor tolkas och besvaras. Det är rimligare att använda sig av ge-

nomtänkta indexeringar då de ger en bra bild av helheten. Man menar också 

att eftersom det finns interna samband mellan de enskilda frågorna i exem-

pelvis den restriktiva skalan så kan man hävda att indexet mäter vissa under-

liggande dimensioner. De enskilda frågorna korrelerar med varandra och 

verkar helt enkelt mäta ungefär samma sak. Den restriktiva skalan, i synner-

het när de som rapporterar fler än 15 händelser på skalan särskiljs, hanteras 

således som att den mäter någon form av brottslighet.   

7.2 Objektet för mätningen – brottslighet som händelser 
eller tolkningar 

Jag har tidigare redogjort för hur jag i avhandlingens vetenskapsteoretiska 

kapitel landade, efter diskussioner kring vad brottslighet är och om det kan 

mätas, i en modell liknande den kontextuella konstruktivismen. Jag menar 

att det i första hand är upplevelser, tolkningar och minnen av olika omstän-
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digheter och händelser vi kan mäta i frågeundersökningar om brottslighet. 

Det finns ingen fast faktisk brottslighet oberoende av människors tolkningar. 

Vad som är brott är beroende av människors uppfattningar, definitioner, 

kategoriseringar osv. De upplevelser och tolkningar som vi mäter är dock 

beroende av dels faktiska händelser, dels den gemensamma legalistiska defi-

nitionen av vissa handlingar som brottsliga (Best, 1995; Estrada, 1999; 

Lindgren, 2005).   

I forskarnas resonemang kring Skolundersökningen syfte, vad den avser 

att mäta generellt och vad som är avsikten med enskilda frågor framträder 

också den här problematiken. Att det är faktiska händelser som ska mätas 

framkommer både explicit och implicit. Dels genom att begreppet beteenden 

används när frågorna diskuteras och när syftet beskrivs – man vill beskriva 

utbredning och omfattning av ”att man har gjort saker, inte känslan av att 

man har gjort det”. Dels genom att det i vissa fall beskrivs som problem att 

eleverna kan tolka frågorna på olika sätt och räkna med olika typer av bete-

enden. Forskarna refererar ofta till den legalistiska definitionen och framhål-

ler exempelvis att syftet med frågan om vandalism är att fånga upp ett bete-

ende som skulle räknas som skadegörelse av polisen. De menar således att 

det inte är individens uppfattning av situationen, utan de observerbara delar-

na och hur rättssystemet skulle hanterat händelsen om den kommit till deras 

kännedom, som definierar den. Om en elev, i ett enkätsvar, räknar med en 

situation där hon brutit av en penna som inte var hennes så menar man att 

enkäten fångar någonting bortanför avsikten. Det är ett beteende som man 

menar antagligen inte skulle definieras som ett brott av rättsystemet. Att 

eleven som gjort det känner skuld och upplever att hon gjort någonting som 

inte är tillåtet har inte en avgörande betydelse. Det är inte hennes subjektiva 

upplevelse som definierar händelsen.  

Men samtidigt gör forskarna hela tiden reflektioner kring osäkerheten i 

vad det egentligen är som Skolundersökningen och liknande studier mäter. 

Det är omöjligt att kontrollera exakt vad eleverna räknar med och om det är 

handlingar som skulle uppfattas som brottsliga av representanter för rättsvä-

sendet. Det är också här som det ibland finns glidningar i forskarnas resone-

mang, från att det är faktiska händelser som ska mätas till att handla om ele-

vers tolkningar och upplevelser.  Elevers känslor inför händelser blir då istäl-

let det som definierar dem. Det handlar delvis om att man förlitar sig på ele-

vers förmåga att tolka en fråga enligt dess avsikt, jag återkommer till det 

nedan, men också om att det är just hur elever uppfattar och känner inför en 

viss handling som ska avgöra om den ska komma med i enkätsvaret. Fokus 

är då inte det objektivt observerbara utan en subjektiv upplevelse som till 

viss del kan variera mellan olika situationer och individer. Den här glidning-

en görs bland annat kring frågan om stöld (snatteri) från butik eller varuhus. 

Citatet nedan handlar om vad som gäller om en elev skulle ha varit med när 

kamrater snattade från en butik. 
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/…/ Men om man uppfattar sig själv som att man är delaktig i snatteri på ett 
eller annat sätt, då tycker jag nog det (att det ska komma med i enkäten). Jag 
menar: uppfattar man själv som att man är med på det här och hjälper till 
då… Ja, då är det så.  

Forskaren menar här alltså att det är den egna upplevelsen av en situation 

som snatteri som också gör det till snatteri. Samma resonemang finns i cita-

tet nedan och handlar om frågan att ha lurat folk på pengar. 

Svarar man instämmande, då definierar man det ju ändå utifrån sin egen defi-
nition. Det utgår ju liksom på nåt vis… För det är ju så att vi utgår från ung-
domarnas egen definition och tolkningar. Men sen är det ju så att vi vet ju 
inte alltid, som i det här konkreta fallet så vet vi ju inte hur de definierar. /…/ 
Men här medger man ändå att man medvetet lurat någon på pengar. Så då är 
det ju ett lurt beteende, sen kan det ju… beloppet kan variera och så men… 

Ett tredje förhållningssätt fungerar nästan som en medelväg. Känslan har en 

avgörande betydelse – hur en elev känner inför en handling är avgörande för 

hur hon kommer att svara – men avsikten med frågan är ändå att mäta en 

faktisk händelse. Man menar att det är den faktiska händelsen som instru-

mentet syftar till att fånga, men att det är de upplevelser och tolkningar som 

avgör vilka händelser som räknas med. Den subjektiva känslan fungerar då 

mer som en indikator på den faktiska handlingen än att den är intressant i 

sig. Forskarna menar att även om det i första hand är objektiva händelser 

man är ute efter så finns det alltid en subjektivitet i tolkning både av frågorna 

och av de erfarenheter som frågan eventuellt handlar om. Men elevernas 

tolkningar görs utifrån erfarenheter av faktiska händelser och fungerar där-

med som ett mått på dessa.  

Frågan om forskarnas förhållningssätt till att mäta oberoende observer-

bara händelser respektive elevers uppfattningar och tolkningar handlar såle-

des delvis om vad som går att mäta och delvis om hur man definierar brott, 

brottslighet och brottsligt beteende. I linje med forskarnas glidningar kring 

vad det är man kan mäta och vad de menar att man mäter finns det också 

variationer kring hur forskarna förhåller sig till den legalistiska definitionen 

– både mellan forskarna och inom samma intervju. När den legalistiska defi-

nitionen av brott framhålls som utgångspunkt för mätningen är det också 

oftare de faktiska händelserna man menar att frågorna syftar till att fånga. Då 

finns det en färdigt formulerad definition, en så kallad nominell definition 

(se ovan 3.4 Den nominella definitionen) och enkätens frågor är operational-

iseringar utifrån denna. En forskare uttrycker bland annat att i Brottsbalken 

beskrivs handlingar och gärningar, inte känslor eller upplevelser, vilket in-

nebär att det är handlingar som ska mätas. När forskarna inte framhåller 

kopplingen till den legalistiska definitionen som lika självklar uttrycks också 

elevernas subjektiva tolkningar och upplevelser som att vara minst lika in-

tressanta som de observerbara händelserna. 
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7.3 Bokstavlig tolkning eller en övergripande mening  

I intervjuerna med forskarna framkommer det en uppfattning om att eleverna 

antagligen tolkar frågorna utifrån vad de tror är frågeställarens avsikt, vad de 

uppfattar som frågans övergripande mening. Detta istället för att förstå och 

svara på frågorna bokstavligt. Resonemanget kan förstås med hjälp av det 

interaktionistiska perspektivet på surveyundersökningar, där undersökning-

arna hanteras och analyseras som sociala interaktioner. Det innebär då att 

uttryck tolkas och besvaras utifrån vad man tror att avsändaren menar och 

hur man tror att det svar man avger ska uppfattas (se Blumer, 1966 s. 536; 

Clark & Schober, 1992 s. 17). Man kan uttrycka det som att eleverna skulle 

söka frågans övergripande mening. Forskarna har en bild av att eleverna kan 

göra rimliga bedömningar av vad som menas med en fråga och vilken typ av 

händelser som förväntas att de ska räkna med. När enskilda frågor diskuteras 

i intervjuerna med forskare och de reflekterar över formuleringar och pro-

blem med frågan dras ofta slutsatsen att de flesta elever nog ändå gör en 

rimlig tolkning. Man menar att med övriga frågor i enkäten och genom att 

Brottsförebyggande rådet står som avsändare skapas en kontext som leder in 

eleverna på de tankebanor som är frågornas avsikt. En av forskarna resonerar 

kring att en bokstavlig tolkning av frågan om misshandel gör det möjligt att 

räkna med saker som sker i idrottssammanhang. 

Jag tycker att kontexten säger till mig som ska svara på den här frågan att det 
är inte det som de som har gjort den här undersökningen, det är inte det som 
de är ute efter att jag ska uppge här. Utan man frågar om olika typer av brott: 
”Har du haft kniv med dig som vapen?”, ”Har du rånat någon?”, ”Har du tänt 
eld…?” och ”Har du slagit någon så pass allvarligt…?” Så i den här tycker 
jag att… Jag förstår att man kan för att krångla till det tänka idrott, men jag 
skulle ändå säga att kontexten skulle göra att de flesta svarar på grov miss-
handel.   

Forskarna är av uppfattningen och tror att de flesta elever tolkar frågan på 

ungefär samma sätt och att den gemensamma tolkningen har en tillfredstäl-

lande överensstämmelse med vad de själva tycker är rimliga tolkningar. 

Jag menar, att snatta något från en affär – jag tror de flesta har en hyfsad… 
samma bild av vad den här frågan handlar om. 

Man skulle kunna se det som att forskarna menar att det finns en intersubjek-

tivitet i deras uppfattning om vad frågorna innebär och elevernas tolkningar. 

Att tolkningar av händelser och av enkätfrågor är subjektiva, men att det 

finns en hög grad av överensstämmelse mellan individers olika tolkningar. 

Ett sådant förhållningssätt hjälper också forskarna att argumentera för att 

elevernas tolkningar kan fungera som en indikator i mätningen av faktiska 
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händelser, eftersom eleverna förstår vilken typ av händelser det är forskarna 

är ute efter och inte gör en bokstavlig läsning av frågorna.  

I andra sammanhang förespråkas istället en bokstavlig tolkning av frå-

gorna. När jag i intervjuerna kommer med exempel på situationer, som en 

generös tolkning av frågan skulle tillåta att bli inkluderade, används ibland 

frågans exakta ordalydelse som argument till varför dessa situationer inte 

borde räknas med. Citatet nedan kommer från ett sammanhang där jag frågat 

forskaren hur han ser på frågan om stöld (snatteri) från butik. Precis som i ett 

exempel ovan har jag beskrivit en situation där eleven är med kompisar som 

tar någonting från en butik, men inte tar någonting själv. Bör en sådan situat-

ion räknas med i enkätsvaret? 

Men det är Du som ska ha gjort följande saker. 

I det fortsatta resonemanget blir han mer flexibel och menar att man kan vara 

delaktig fast man inte är den som tar, men den första reaktionen är en bok-

stavlig läsning av frågan. Att en bokstavlig tolkning av frågorna ibland är att 

föredra framgår också av forskarnas egen läsning av frågorna, och inte bara 

när de resonerar kring hur de vill att eleverna ska tolka dem. Citatet nedan 

handlar om enkätfrågan som lyder: Hotat någon med stryk eller vapen för att 

få pengar eller andra värdesaker? 

Det här är ju ganska allvarligt liksom. Att man… ”stryk”… Att man ska slå 
någon. Eller att man hotar någon med vapen. 

När forskaren läser frågan och själv ska skaffa sig en uppfattning om vad 

den handlar om och vad den ska mäta identifierar han vissa nyckelbegrepp i 

frågans formulering och tar fasta på dessa. Här resonerar han således först 

och främst utifrån hur han själv uppfattar frågan och inte hur han tror att 

eleverna uppfattar den.  

7.4 Breda eller smala frågor 

Ytterligare en problemställning som forskarna förhåller sig till är graden av 

konkretion i enkätfrågornas formuleringar.
35

 I intervjuerna kommer de in på 

förhållandet mellan väldigt specifikt formulerade frågor och frågor som de 

menar lämnar ett stort tolkningsutrymme för respondenten. Breda frågor ger 

större utrymme för respondentens tolkningar och deras svar kan antas bygga 

på känslan gentemot en handling. Svar på en fråga om man har misshandlat 

                                                      
35 I vilken utsträckning de intervjuade forskarna har varit inblandade i konstruktionen av 
enkäten ser olika ut. Någon uppfattar sig inte alls ha med detta att göra medan någon ser sig 
som mer delaktig. Ingen av dem har dock formulerat enkätfrågorna från grunden då de kon-
struerats med en internationell enkät som förlaga. 
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någon innehåller i hög grad just en känsla eller en subjektiv uppfattning 

kring en våldshändelse. Eleven tvingas fråga sig själv om den våldsamma 

situationen var en misshandel eller inte. Med en bred fråga riskerar frågestäl-

laren både att missa handlingar och att få med situationer som inte går under 

den egna definitionen av misshandel. Det ökar också sannolikheten att re-

spondenterna skiljer sig åt avseende vilka händelser som räknas med. En 

fråga med ordalydelsen: Har du med avsikt slagit någon så att du tror eller 

vet att han eller hon behövde söka sjukvård?, är mer konkret och har redan 

definierat vad misshandel är. Här handlar det istället om att tolkningen kan 

göras bokstavligt och händelser som respondenten egentligen inte uppfattade 

som misshandel kan komma med i enkätsvaret.  

De flesta frågor i enkäten är relativt konkreta och graden av konkretion 

ifrågasätts inte av forskarna. Däremot problematiseras de frågor som har 

bredare formuleringar och forskarna menar att sådana formuleringar gör att 

man inte får information om vad det är för specifika händelser elevernas svar 

syftar på. Konkreta frågor korresponderar med en strävan efter ett mått på en 

oberoende brottsligheten genom att de antas fånga de händelser som forskar-

na definierat som brottsliga, och alltså inte är beroende av elevernas egna 

uppfattningar. Att frågorna inte är ännu mer konkreta än vad de är, handlar 

snarare om brist på plats i enkäten än att man vill ge utrymme för elevernas 

egna definitioner. Ett sådant förhållningsätt hos forskarna styrker således 

ytterligare att deras fokus ligger på att mäta observerbara händelser, och att 

dessa händelser ska motsvara den legalistiska definitionen på brott. 

7.5 Intersubjektivitet – den standardiserade meningen 

En sammanfattande bild av forskarnas förhållningssätt till om enkätens frå-

gor bör tolkas bokstavligt eller utifrån vad som uppfattas som dess övergri-

pande mening, är att det krävs en balansgång. Forskarna vill inte att eleverna 

tolkar frågorna strikt bokstavligt, men inte heller att de endast går på en 

känsla av vad frågan kan innebära. Att eleverna delvis tolkar frågorna förhål-

landevis övergripande och utifrån vad de uppfattar som frågeställarens av-

sikt, istället för att följa den exakta ordalydelsen, kan enligt forskarna vara 

en fördel. Men det kräver också att eleverna tar fasta på vissa nyckelbegrepp 

i frågan. För att den övergripande tolkningen ska bli rimlig, eller överens-

stämma med forskarnas definition, handlar det ändå alltså i viss mån om en 

bokstavlig läsning. 

Till viss del skiljer sig forskarna åt i vilken utsträckning de anser det vara 

problematiskt att elevernas tolkningar kan se olika ut, vilket delvis hänger 

samman med om intresset främst ligger vid att mäta observerbara händelser 

eller elevernas upplevelser och tolkningar. Om man som forskare förhåller 

sig till undersökningen som att det är den subjektiva upplevelsen av en hän-

delse som ska mätas, eftersom man menar att det är denna upplevelse som 
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gör händelsen till ett brott, då blir det inte så problematiskt att/om eleverna 

skiljer sig åt i vad de räknar med för typer av händelser i sina svar. Men om 

fokus ligger vid den observerbara handlingen, då blir istället elevernas even-

tuellt skilda tolkningar problematiska. En liknande koppling borde då också 

finnas mellan att se elevernas upplevelser och tolkningar som mätobjekt och 

att önska att respondenterna gör övergripande tolkningar, liksom att det 

borde finnas en koppling mellan att fokusera på observerbara händelser och 

att föredra att eleverna gör bokstavliga tolkningar av enkätfrågorna. Att mäta 

brottslighet utifrån en på förhand uppställd definition – fokus på observer-

bara händelser – innebär ofta en hög grad av standardisering i instrumentet, 

frågor ställs på samma sätt till alla respondenter och man strävar efter att det 

ska besvaras utifrån samma tolkning. Om det är elevernas upplevelser man 

ska mäta föredrar man istället svar utifrån individernas egna definitioner. Det 

är då inte den observerbara händelsen som är intressant, utan elevers tolk-

ningar av situationer som exempelvis stöld, vandalism eller misshandel. Ett 

tredje förhållningssätt blir att de subjektiva upplevelser som ett mätinstru-

ment fångar, elevernas tolkningar av en situation, främst hanteras som indi-

katorer på händelser. Det blir då aktuellt med den balansgång forskarna i stor 

utsträckning uttrycker i intervjuerna. En balansgång mellan övergripande 

och bokstavliga tolkningar och mellan konkret formulerade och breda frågor.  

Sammanfattningsvis kan sägas att analysen ovan har visat att tyngdpunk-

ten ligger vid faktiska observerbara händelser, när forskarna resonerar kring 

vad skolundersökningen ska ge svar på, men att det sker vissa glidningar där 

elevernas subjektiva tolkningar av händelser också är intressanta. Tolkning-

en är att dessa glidningar handlar om en problematisering kring instrumen-

tets förmåga att mäta händelser oberoende av tolkningar, där forskarna 

utrycker svårigheterna med sådana mätningar. Man menar att det är en orim-

lig tanke att alla elever tolkar en fråga på exakt samma sätt, oavsett hur spe-

cifikt den är formulerad. Det enda som går att mäta är elevernas tolkningar 

av olika händelser, då det är dessa som rapporteras i enkäten efter att också 

enkätens frågor har tolkats. Att mätningen ändå blir meningsfull beror på en 

tilltro till att det finns en tillräcklig grad av gemensam förståelse – både av 

händelser och av enkätfrågorna. Man litar på att det finns en hög grad av 

intersubjektivitet, alltså att de individuella subjektiva tolkningarna till stor 

del liknar varandra. De intersubjektiva tolkningarna kan då fungera som 

indikatorer i mätningen av observerbara händelser, som av forskarna definie-

rats som brott.  
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8. Förstöra, ta och slå – skadegörelse, stöld 
och våld 

I följande kapitel beskriver jag elevernas, och i begränsad mån även forskar-

nas, bilder av vilka situationer, händelser och gärningar som ska räknas med 

respektive inte räknas med i svaren på de för intervjuerna utvalda enkätfrå-

gorna. Analysen bygger både på de hypotetiska situationer som eleverna fått 

förhålla sig till i intervjuerna och deras mer fria associationer och reaktioner. 

Kapitlet svarar i huvudsak mot närstudiens andra frågeställning: Hur tolkar 

skolelever Skolundersökningens frågor om delaktighet och utsatthet för 

brott? En viss återkoppling görs till avhandlingens teoretiska utgångspunk-

ter, men kapitlet är i huvudsak beskrivande. I nästa kapitel utvecklas sedan 

dessa beskrivningar, och genom att använda de teoretiska utgångspunkterna i 

större utsträckning besvaras där studiens tredje frågeställning: Hur kan vi 

förstå skolelevers tolkningar av frågor om delaktighet och utsatthet för brott 

– vad påverkar elevernas tolkningar och vad får det för betydelse? 

Redovisningen i det här avsnittet görs både i kvantitativa och kvalitativa 

termer. Exempelvis presenteras elevernas svar på de hypotetiska situationer-

na bland annat i tabellform. Jag vill dock påminna om att det endast handlar 

om 19 intervjupersoner (plus tre tänka högt-protokoll). Det innebär att även 

om jag använder mig av kvantitativa begrepp i vissa beskrivningar så ska det 

inte uppfattas som något kvantitativt material. Några statistiska generali-

seringar bör således inte göras, i strikt bemärkelse gäller resultaten endast för 

de elever som ingår i studien. En kvalitativ analys är mer lämpligt på den här 

typen av material, men jag har velat ha med de kvantitativa beskrivningarna 

för att ge en lättöverskådlig och sammanfattande bild. Likt vad som gäller 

för många andra kvalitativa studier finns här också ett syfte att intervju-

materialet och mina analyser ska ge meningsfull kunskap även avseende 

andra individer än intervjupersonerna och intervjusituationerna (se avsnitt 

6.3.2 Två olika delar och Williams, 2002 s. 125; Kvale, 1997 s. 211).   

8.1 ”Ja, jag tycker att det räknas”  

I intervjupersonernas resonemang finns det oftast en gemensam betydelse i 

uttrycken: Det är inte okej; Det räknas; Det är brott/stöld/skade-

görelse/hot/misshandel, och jag kommer därför inte att göra någon åtskillnad 
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på begreppen i min presentation. Min uppfattning är att om en elev säger att 

”Där går gränsen, det är inte okej” så betyder det samma sak som att det 

borde räknas med i enkäten. Liksom om någon säger ”Ja, det tycker jag är 

skadegörelse” så innebär det också att de skulle räkna med det i enkäten och 

att det ”inte är ett okej beteende”. Tolkningen grundar sig i att uttrycken ofta 

används i anslutning till varandra och att eleverna glider mellan de olika 

uttrycken när de pratar om samma situation, samma beteende eller samma 

upplevelse. I citatet nedan funderar en intervjuperson på hur han skulle för-

hålla sig till en kompis som har lånat pengar och inte lämnar tillbaka dem. 

Han menar att om personen skulle be om ursäkt, då skulle det vara okej. 

Då är det liksom lite okej. Men om han säger att ”Nej, jag har inte lånat några 
pengar” då räknas det tycker jag. 

(Ip 17) 

Strax efter i samma intervju när vi pratar om att behålla en upphittad mobil-

telefon är det istället uttrycken att stjäla och att det räknas som används i 

anslutning till varandra.  

Så det är som att gå och stjäla. Det är samma sak tycker jag. Så det räknas in, 
ja.  

(Ip 17) 

När min tolkning är att en intervjuperson inte skiljer på betydelsen mellan de 

olika uttrycken markeras inte heller någon skillnad i den fortsatta redovis-

ningen och uttrycken används synonymt. I de undantagsfall där det finns en 

meningsbärande skillnad, används det istället när tolkningen av elevernas 

utsagor presenteras. 

8.2 Skadegörelse – när har man förstört någonting 

Av de frågor i skolundersökningens enkät som berör skadegörelse är det 

frågan om vandalism som främst hanterats i intervjuerna. Frågan i enkäten är 

formulerad som: (Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna) 

med flit förstört telefonhytt, gatlykta, fönster, någons cykel eller annan sak 

som inte var din? Frågan är på ett sätt väldigt snäv – det anges konkreta ex-

empel på vad man kan ha förstört. Samtidigt öppnar den upp för att i stort 

sett handla om att ha förstört vad som helst som inte tillhör respondenten. 

Utifrån Belsons (1981 s. 370ff.) hypoteser om att respondenter tenderar att 

tolka snäva frågor bredare, samt att de kan tolka breda frågor snävare, blir 

det intressant att se hur elever tolkar frågan om vandalism i skolundersök-
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ningens enkät (se avsnittet om Konsekvenser av problematiska frågor, 

6.2.1).  

8.2.1 Betydelsen av konkreta exempel i frågan 

De exempel som ges i frågan verkar ha stor betydelse för vilken typ av hän-

delser och situationer som eleverna associerar till. I vissa fall gör exemplen 

att eleven inte tänker vidare kring om det finns ”någon annan sak”, utan fun-

derar endast på de konkreta handlingar som exemplifieras. På intervjufrågan 

om det fanns någonting annat som man kom att tänka på när man läste frå-

gan om skadegörelse i enkäten svarade två elever såhär: 

Nej, för jag tänkte bara: Jag har aldrig förstört en telefonhytt eller gatlykta el-
ler cykel eller sånt liksom. 

(Ip 9) 

Alltså när jag kollade på frågan så tänkte jag bara på telefon… alltså det som 
stod. Jag tänkte inte på nåt annat. /…/ Ja. Nej, jag fick bara i mig det där i 
huvudet liksom, telefonhytt och… 

(Ip 2) 

Men även de intervjupersoner som inte helt låser sig vid exemplen verkar 

ändå bli påverkade av typen av exempel i hur de tolkar frågans övergripande 

mening. Att frågans exempel gäller förhållandevis stora och värdefulla saker 

gör att eleverna i första hand inte tänker på mindre allvarliga handlingar. Att 

förstöra betyder för de flesta att någonting ska gå sönder så pass mycket att 

det inte går att använda igen utan att först lagas. På frågan om eleven skulle 

räkna med en situation där han eller hon gjort en reva på ett bussäte med 

exempelvis en nyckel eller ristat in märken i ett bord så ges de här svaren av 

två olika elever: 

Det är sådär… alltså… När man tänker såhär på frågorna så menar man såd-
ana här större… 

(Vaddå till exempel?) 

Då till exempel… Det där… Jag räknar det inte som det. Jag menar till ex-
empel typ… förstört någon sån här typ ruta till skolan eller ruta till tunnelba-
nan eller sådär. Då förstår jag så… Det är så jag tänker. 

(Ip 18) 
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Jag hade inte gjort det, nej. När man ställer en fråga så här då menar jag… 
gatlykta till exempel Om man går på en cykelväg eller så, det är om man 
sparkar på en gatlykta och ser om man kan få den att slockna, men om man 
till exempel ristar i ett bord eller sådär det skulle inte jag klassa som skadegö-
relse. 

(Ip 1) 

Eleverna är också relativt överens kring att om de hade erfarenhet av de hy-

potetiska situationer de får beskrivna för sig i intervjun så skulle de ändå inte 

räkna med det när de besvarade enkäten. Av de 19 intervjuade eleverna me-

nar 15 att de inte skulle räkna med om de gjort en reva i ett bussäte och inte 

heller om de ristat in ett märke i ett bord.  

De intervjuade forskarna har liknande bilder av vad frågan ska fånga och 

menar att exemplen ger signaler om att det är förhållandevis grova handling-

ar som efterfrågas. Men samtidigt menar en av dem att det inte behöver vara 

ett problem om en handling som att göra en reva i ett bussäte kommer med i 

elevernas svar. Att förstöra ett bussäte är ett problematiskt beteende och om 

man gör det avsiktligen så stämmer det överens med frågans formulering. 

8.3 Stöld – är det alltid stöld när man tagit någonting 
utan lov? 

Flera elever är noggranna med att uttrycka att så fort man tar någonting man 

inte får så är det stöld. När de sedan får konkreta situationer presenterade 

som exempel blir de dock tveksamma till om de verkligen skulle räkna med 

samtliga möjliga handlingar där de tagit någonting utan lov när de besvarade 

skolundersökningens enkät. Det kan vara för att föremålet inte är tillräckligt 

värdefullt eller för att det av olika anledningar var okej att ta just den här 

saken (se även Jeffner, 1997 s. 149 och Tryggvesson, 2005 s. 108). Som 

framgår av tabell 5 nedan varierar det mellan eleverna var gränserna går för 

stöld – vad man skulle komma att tänka på och räkna med skiljer sig åt. 
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Tabell 5. Elevernas svar på frågor med hypotetiska situationer. Stöldrelaterat. * 

Stöld från butik/snatteri  

Tagit en godisbit från lösviktsgodiset Räknat med: 6 

Inte räknat med: 13 

 

Tagit ett paket tuggummi Räknat med: 17 

Inte räknat med: 2 

 

Varit med kompisar när de tog en DVD-film Räknat med: 9 

Inte räknat med: 10 

Skaffat pengar genom att luras  

 

Handlat mat till föräldrar och inte givit tillbaka växel 

på 30 kr. 

 

Räknat med: 11 

Inte räknat med: 7 

 

Stöld från skolan  

Tagit en penna från ett förråd Räknat med: 4 

Inte räknat med: 14 

 

Tagit en bok från skolan Räknat med: 16 

Inte räknat med: 2 

 

Varit med en kompis som tog en datorskärm från 

skolan 

Räknat med: 11 

Inte räknat med: 4 

 

Annan stöld  

Tagit en film hemma hos en kompis Räknat med: 15 

Inte räknat med: 4 

 

Inte lämnat tillbaka lån från kompis på 100 kr  Räknat med: 10 

Inte räknat med: 9 

 

Behållit upphittad mobiltelefon Räknat med: 18 

Inte räknat med: 1 
* Det är 19 elever som har svarat på de hypotetiska frågorna. I de fall där den sammanlagda 
summan inte når upp till 19 har det i bearbetningen och kodningen av materialet inte gått att 
uttyda något svar. 

När det gäller vissa av de hypotetiska situationerna som redovisas i tabell 5 

är det svårt att ens konstatera åt vilket håll eleverna som kollektiv lutar, då 

de är splittrade kring om de skulle räkna med en händelse eller inte. I andra 

fall är det mer tydligt att det här är en situation som eleverna inte tycker räk-

nas eller som de tycker verkligen är en stöld. Att man har stulit när man tagit 

ett paket tuggummi från en butik är ganska tydligt, liksom att de menar att 
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det räknas som stöld om man behåller en upphittad mobiltelefon. När det 

exempelvis gäller att vara med kompisar som tar saker eller om man inte 

lämnar tillbaka pengar man lånat är dock inte eleverna lika enade. Det är inte 

uteslutande samma personer som förhåller sig på det ena eller andra sättet i 

de frågor där eleverna är minst eniga. Av de elever som menar att de skulle 

räkna med en situation där de varit med kompisar som tog en DVD-film är 

det ungefär hälften som givit samma svar på situationen om att inte lämna 

tillbaka ett lån. Hälften av de elever som menar att de skulle räkna med lånet 

menar således att de inte skulle räkna med situationen där de varit med kom-

pisar. Om man istället tittar på de frågor där riktningen i elevernas svar är 

tydligare går det dock att se vissa tendenser av att enskilda elever tenderar att 

besvara de hypotetiska frågorna på ett visst sätt. Två elever menar att de inte 

skulle räkna med om de tagit ett paket tuggummi, en av dessa är också en av 

de två elever som menar att de inte skulle räkna med att ha tagit en bok från 

skolan. Den andra av de två som inte skulle ha räknat med boken är också 

den enda elev som svarar att han inte skulle räkna med en situation där han 

behållit en upphittad mobiltelefon. Huruvida elevernas förhållningssätt 

främst går att förstå utifrån individ eller utifrån olika situationer är således 

svårt att utläsa ur elevernas svarsmönster på de hypotetiska frågorna, men 

den huvudsakliga bilden är att det är en kombination. Diskussioner kring 

olika sammanhang om vad som ”räknas” och ”vilka” som gör det förs i se-

nare kapitel. Att oenigheten är störst runt just frågorna om att vara med 

kompisar som stjäl och att inte lämna tillbaka ett lån tolkas bland annat i 

termer av rationaliseringar och relationer.36  

 

8.3.1 Stöld från butik och stöld från skolan 

Den hypotetiska frågan kring lösviktsgodis kan de flesta elever relatera till, 

och jag uppfattar ett intresse hos eleverna att diskutera vad gränsen går för 

att någonting ska räknas med som stöld/snatteri i enkäten. Att de flesta me-

nar att de inte skulle räkna med att ta lösviktsgodis handlar inte bara om att 

det är ett objekt med ett begränsat värde. Även att lösviktsgodis inte uppfatt-

tas som en avgränsad vara har betydelse för hur man förhåller sig till att ta en 

bit utan att betala. Skillnaden mellan tuggummi och lösviktsgodis kan alltså, 

förutom att det är en skillnad i värde, också handla om att lösviktsgodis inte 

har någon förpackning.  

                                                      
36 Jag vill dock påminna om att vinjetterna i de hypotetiska frågorna är relativt kortfattade och 
kontextlösa. I flera av frågorna får eleverna inte någon information om exempelvis vad som 
hade hänt innan, vilka eleven var med osv. Se bilaga 5 för vinjetternas fullständiga formule-
ringar och metodavsnittet för utförligare diskussion.   
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Ja det är ju förpackningen och så är det … godiset, där ligger ju en godis lös 
liksom. 

(Ip 14) 

Det är ju en förpackning, eller ja… hur ska man säga det? 

(Ip 4) 

Det kan dock också vara en skillnad beroende på hur mycket man tar och om 

det konsumeras i butiken eller inte. 

Det är väl liksom som att en bit skulle jag inte räkna som att ha snattat alltså 
så, om det var nånting man typ smakade bara, alltså en bit så. Men om det är 
liksom att man börjar gå och ta mer godis och smakar eller vad man ska säga 
liksom. Då skulle det bli att man stjäl. 

(Ip 6) 

(Om att smaka på lösviktsgodis i butik) Det känns inte som att jag har stulit 
nåt. För mig är att ha stulit nåt att lägga det i fickan och gå ut därifrån. 

(Ip 19) 

När det gäller att ta pennor från skolan går det att se liknande resonemang. 

Det finns så många pennor i skolan så det märks inte riktigt om man tar en. 

Att ta en hel förpackning med pennor däremot känns mer som en stöld och 

räknas därför med i enkäten. Det har också betydelse att om man tar en 

penna så gör man det oftast för att använda den i skolan och det blir inte en 

stöld förrän man tar någonting med sig därifrån. Intervjupersonen som ovan 

menar att det inte känns som stöld att smaka på lösviktsgodis inne i butiken, 

förhåller sig på ett liknande sätt till att ta en penna i skolan. 

För att jag tar inte hem det eller så, jag använder det bara i skolan.  

(Ip 19) 

Det handlar också om att det är någonting som man ändå har rätt till. 

(Om att i enkäten räkna med att man tagit en penna från skolan) Nej, det tror 
jag inte. Jag skulle faktiskt inte ha gjort det. Den är så här alltså typ, alltså… 
penna och sudd, alltså som man får i skolan, det känns… Alltså jag vet inte. 
Det kanske låter jättekonstigt, men det är ändå nånting som du får av skolan, 
och på nåt sätt känns det som att skolan har hur många som helst. Men det 
vet man ju att det har dom inte, men alltså… 

(Ip 6) 
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De flesta menar dock att de funderade kring pennor och suddgummin när de 

läste frågan om att ha stulit från skolan, även de som menar att de inte skulle 

räkna med det i svaret. Men det finns också de som i första hand tänkte på 

stölder från lärare och kamrater på skolan, frågan lästes således som ”stöld 

på skolan” istället för som ”stöld från skolan”.  

En av de intervjuade forskarna berättar också att det ofta förekommer 

markeringar i marginalen i anslutning till frågan om stöld från skolan där 

elever anger att det är just pennor och sudd som de menar när de svarat att de 

stulit saker från skolan. Det verkar således finnas en osäkerhet hos eleverna 

om de ska räkna med den typen av objekt. På frågan huruvida det bör ses 

som ett mätfel eller inte att vissa elever räknar med pennor, och att elevernas 

tolkningar verkar skilja sig åt, och alltså om det ligger utanför Skolunder-

sökningens avsikt förhåller sig forskarna delvis olika. Det är antagligen inte 

en handling som skulle definieras som brottslig om den kom till rättsväsen-

dets kännedom och är då inte något man egentligen avser att mäta (se kap. 7, 

Forskarnas syn på Skolundersökningen ovan). Samtidigt menar en av fors-

karna att man får acceptera att eleverna tar med den här typen av lindriga 

stölder och det är fortfarande ett kriminologiskt intressant fenomen. Han 

menar att även om det inte skulle definieras som ett brott av rättsväsendet så 

är ett problematiskt beteende som sannolikt har samband med allvarligare 

händelser. 

8.3.2 Skaffa sig pengar genom att luras 

Enkätfrågan om bedrägeri, eller om man skaffat sig pengar genom att lura 

folk, är bred och kan därmed uppfattas som svårtolkad. Forskarna uttrycker 

också en osäkerhet kring vad för typ av händelser som frågan fångar upp och 

menar att även om det är ett försök att operationalisera bedrägeri så bör den 

knappast rubriceras på det sättet. Den hypotetiska situation jag beskrev för 

eleverna och bad dem ta ställning till handlade om att lura föräldrar eller 

andra vuxna man bor med på pengar genom att inte återlämna växel på 30 

kronor efter att man hjälpt dem att handla. Flera elever menade att de spon-

tant tänkte på liknande situationer när de läste frågan. Men det innebär inte 

nödvändigtvis att sådana händelser räknas med i frågans svar. Sju elever 

svarar att de inte skulle räkna med en sådan situation Det framkom också 

exempel på situationer där just föräldrar luras på pengar, men på ett annat 

sätt.  

Jag tänkte på om man skulle behöva pengar till nåt som man inte ville att sina 
föräldrar skulle veta till exempel och då kanske man säger att man vill ha till 
att fylla på pengar på mobilen till exempel och så säger man till föräldrarna 
att man vill ha pengarna till det fast egentligen använde man inte det till det. 

 (Ip 5) 
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Flera elever associerade också till att lura någon på pengar genom att fuska i 

spel om pengar eller på annat sätt genom spel. En annan situation handlade 

om att vara oärlig vid försäljning av begagnade saker, att exempelvis säga att 

någonting var värt mer än vad man uppfattar att det är eller att sälja någon-

ting som är trasigt. 

En osäkerhet som uttrycktes kring frågan var vad frågeställaren menar 

med ”folk”. 

Jag kom att tänka på det här med pengar, men det hade ni ju skrivit så.  
Pengar från föräldrar kanske. Men ni skriver ju ”folk” och jag vet inte vad 
man räknar som folk. Är det folk man inte känner eller…? /…/ Jag tänker 
okänd. 

(Ip 19) 

Utifrån Belsons hypoteser om problematiska surveyfrågor (1981 s. 370ff.) 

kan detta tolkas som att hon bestämmer sig för en betydelse av begreppet 

som förenklar besvarandet av frågan. Om även personer hon kände skulle 

inkluderas i begreppet folk, skulle hon tvingas lägga mer arbete på att be-

svara frågan. 

8.3.4 Annan stöld 

Enkätfrågan om annan stöld lyder: (Hur många gånger har du under de sen-

aste 12 månaderna) stulit något annat som vi inte frågat om? Den är tänkt 

som en uppsamlingsfråga och ska fånga upp eventuella handlingar som inte 

passat in i någon av de tidigare stöldfrågorna. Att frågan är bred är förståe-

ligt med tanke på avsikten, men bredden gör det också svårt att förutse vil-

ken typ av handlingar eleverna räknar med respektive inte räknar med i sva-

ren. Av de intervjuade eleverna var det fyra som angav att de svarat ja på 

frågan. Två av dem beskriver hur de hittat mobiler ute som de behållit. En 

berättar att han hittat 500 kronor i ett kuvert med namn på i ett bostadsom-

råde. Han menar dock att han nog inte hade upplevt det som en stöld och inte 

heller räknat med det i enkäten om pengarna inte hade varit i ett kuvert. Den 

fjärde personen kan inte beskriva någon specifik situation. Hon uttrycker det 

istället som att någonting mer har hon antagligen stulit. Hon utgår således 

mer från en känsla än från ett minne av en konkret situation när hon fyller i 

svaret. 

Ja, alltså det är väl om man har snott nån gång nån godisbit i nån butik el-
ler… ja… sådär. Det var väl det jag tänkte på.  

(Ip 5) 
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På den tidigare frågan om stöld från butik tänkte hon direkt på en situation 

då hon tog ett par örhängen och funderade inte på godis eller någonting an-

nat.   

På de hypotetiska frågorna svarar de flesta, 15 av 19, att de skulle räknat 

med om de tagit en film hemifrån en kompis. Huruvida det räknas att inte 

återlämna ett lån på 100 kronor till en kompis är de intervjuade eleverna 

delade. Betydelsen av att vara kompis med den man tar någonting ifrån upp-

fattas också på olika sätt av olika intervjupersoner. Vissa menar att det är 

värre att ta från en kompis och andra att det inte är lika allvarligt som att ta 

från någon man inte känner eller från en vuxen (frågan om betydelsen av 

relationer för upplevelsen av en handling som brottslig eller inte utvecklas i 

avsnitt 10.4).  

8.4 Är allt våld misshandel? 

Frågan som här rubriceras som hotat för att få sak är formulerad i enkäten 

som: (Hur många gånger har Du gjort följande saker under de senaste 12 

månaderna) Hotat någon med stryk eller vapen för att få pengar eller andra 

värdesaker? Flera intervjupersoner har tagit fasta på att det ska vara vapen 

inblandade och att det handlar om att få pengar eller andra värdesaker. Några 

intervjupersoner använder också begreppet rån när de beskriver hur de 

tänkte när de läste frågan, begreppet används dock inte vare sig i enkätfrågan 

eller av mig i intervjuerna. De flesta menar också att det skulle krävas en, 

vad de uppfattar som, allvarlig händelse för att de skulle svara jakande på 

frågan.  

Jag skrev ingen gång, men… för jag tänkte inte alls på annat. Då tänkte jag 
som frågan lyder. Att man har hotat nån för pengar eller värdesaker tänkte 
jag. /…/ Det är ju… Ett klassiskt rån tänkte jag på. Att man hotar någon för 
plånboken eller nåt liknande. 

(Ip 1) 

”Stryk” då tänker man ju liksom … då var det hårt liksom… då var det mata 
på eller i stort sett… ”Vapen” det tänker man ju egentligen inte är en liten 
fickkniv, då tänker man ju en stor kniv eller nån kniv som bara (ljudeffekt, 
swich) eller pistol eller liksom så. ”Pengar eller andra värdesaker” det känns 
lite sådär Franz Jäger på nåt sätt. /…/ Alltså typ Joakim von Anka-pengar.  

(Ip 15) 
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Tio av 1837 säger visserligen att de skulle räkna med hot som inte var för att 

få en värdesak utan handlade om att på något sätt skrämma en annan person. 

Men även de elever som tolkar frågan på detta något bredare sätt, menar att 

det endast är allvarliga händelser som skulle rapporteras. Några elever ut-

trycker dock en form av osäkerhet. En tjej, som berättar om erfarenheter av 

att ha hotat jämnåriga efter att de bråkat med hennes kompisar, visste inte 

om hon skulle ta med det eller inte, men bestämde sig till slut för att det inte 

var vad som menades med frågan. 

(Hur kommer det sig att du inte tog med det då tror du?)  

Jag vet inte. Det handlar om vapen. Pengar och andra värdesaker så. Jag har 
aldrig… eller jag kanske har använt vapen, men aldrig såhär pistoler och så. 
Jag har aldrig såhär krävt pengar eller nånting.  

/…/Alltså jag skrev nog 1-2ggr och sen så gick jag tillbaka och suddade, jag 
suddade ganska mycket. Men jag skrev nog ingen gång där. För sen när jag 
läste vapen och så… Alltså man uppfattar det som en väldigt så här kriminell 
fråga. 

(Ip 16) 

En annan person som har erfarenhet av liknande händelser väljer dock att 

räkna med det när han besvarar enkäten. 

Nej alltså jag har hotat vad heter det… Jag har hotat vad heter det… Jag 
kommer inte ihåg vem det var, det var nån kille som höll på med min kusin. 
Så det var därför jag hotade honom. 

/…/ Nej alltså, det har hänt ibland att typ att det har blivit bråk ute och att jag 
har hotat personer ”om du kommer hit igen så kommer jag slå sönder dig”. 

(Ip 18) 

 

I de fall frågan diskuterades med de intervjuade forskarna använder de också 

spontant begreppet rån för att förklara vad frågan ska mäta och i likhet med 

Ip 16 i citatet ovan tar de fasta på att det ska handla om att få ”pengar eller 

andra värdesaker”. Hot som inte är rån, och alltså inte syftar till att gärnings-

personen ska få någonting från offret, bör inte komma med i svaren. 

Frågan om misshandel, eller om man har slagit någon så att man tror eller 

vet att han/hon behövde sjukvård, verkar tolkas som att den inte avser riktigt 

lika ”allvarliga” händelser. Samma tjej som bestämde sig för att inte räkna 

                                                      
37 I de fall det totala antalet svar inte uppgår till 19 har jag inte kunnat koda samtliga elevers 
svar.  
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med de hot hon hade erfarenhet av (Ip 16) räknade istället med en situation i 

svaret på frågan om misshandel. När hon berättar om händelsen framgår att 

det var en situation med ett flertal personer inblandade och hon använde 

själv inte särskilt mycket våld. Men känslan och minnet av situationen var 

ändå att det var någonting som borde komma fram i enkäten. Hon berättar 

hur hon tillsammans med ett gäng kompisar blivit provocerad av en kille 

som kallat en kompis för hora och hur de har åkt till stan för att hitta honom.  

/…/ Och så puttade han på mig och jag skrek ”Vad gör du!” sådär. Och så 
puttade han på mig och då pratade jag med min killkompis (i telefonen, min 
anmärkning), och då sa han ge telefonen till honom, och han fuckade ur, min 
killkompis på honom. Så den där killen blev skiträdd och höll bara käften. Så 
varje gång vi slog honom han stod bara typ såhär. Förstår du? Och jag put-
tade honom bara två gånger, jag puttade honom två gånger. Och de där två 
knuffarna var för att visa mig för kompisarna ”jag vågar”. 

(Ip 16) 

I linje med Belsons hypoteser tolkar respondenten här en enkätfråga utifrån 

vad hon föreställer sig att frågeställaren egentligen är ute efter, mer än vad 

som står ordagrant. Hon upplever sig i hög grad delaktig i en allvarlig situat-

ion, känner sig skyldig och vill räkna med det, trots att hon egentligen inte 

slagit någon så att hon tror eller vet att han/hon behövde sjukvård.  

Ytterligare två intervjupersoner anger att de i enkäten svarat att de slagit 

någon. Den ena har kryssat för 3-5 gånger, men han vet inte riktigt vilka 

specifika händelser det är han tänker på eller hur allvarligt skadad personen 

blev.  

Nja, alltså, vad heter det. Jag har bråkat med många den här sommaren. Det 
är därför. Och jag vet en som blev riktigt skadad. 

(Ip 18) 

Att frågan om misshandel mäter ”mindre allvarliga handlingar” än frågan 

om hot, stämmer också med att man i skolundersökningens resultat från 

2008 redovisar en prevalens för misshandel på 6 procent jämfört med 2 pro-

cent för hotat för att få sak.  

Men eleverna berättar också om erfarenheter av våld som de inte tycker 

räknas och som de inte heller räknar med i frågan om misshandel. Det hand-

lar då främst om skojbråk där man menar att ingen av de inblandade tar brå-

ket på allvar eller om ömsesidiga slagsmål där de menar att det inte går att 

identifiera vem det är som bär skulden. (Betydelsen av avsiktlighet utvecklas 

i kap. 10, Rationaliseringar och identitet) 
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Eller alltså… Eller jag vet att, eller min kompis och jag vi höll på och 
flumma lite ute i korridoren eller busa lite så och sen… eller hon fastnade i 
min jacka och så typ gjorde hon så och så typ… ja… hennes finger blev lik-
som svullet eller så här. För att hon fick, eller hon typ stukade det eller nån-
ting. Så jag vet inte om jag hade… eller ja… Om jag skulle ha… Men det är 
ju också en sån här grej, det är ju inget med avsikt som jag har gjort. Och det 
är ju inte att ha slagit, men hon gjorde ändå illa sig … eller ja, jag fick henne 
att gå till skolsyster och liksom linda fingrarna och så där.  

(Mm. Men den händelsen kom du inte att tänka på igår?) (När hon besvarade 
enkäten)  

Nej.  Då kom jag inte att tänka på det så, alltså, förutom att… för det var ju 
inte… eller ja… Då tänkte jag ju ”Har jag slagit nån?” så. Nej inte med den 
formuleringen på frågan. Alltså om jag med avsikt slagit nån så, det var ju 
dels inte med avsikt och det var ju ingenting liksom ”slagit” utan det var ju 
mer liksom en grej som hände då för att vi höll på och så hoppade jag undan 
och så fastnade hon i min jacka för att hon försökte hålla i mig liksom. 

(Ip 6) 

En samlad bild av elevernas svar på de hypotetiska situationerna kopplade 

till enkäten våldsrelaterade frågor ges i tabell 6.  

Tabell 6. Elevernas svar på frågor med hypotetiska situationer. Våldsrelaterat.* 

Hotat för att få sak  

 

Hotat/skrikit åt en person för att få den göra någonting 

man vill (ej för värdesaker) 

 

Räknat med: 10 

Inte räknat med: 8 

 

Lätt knuff mot jämnårig för att få mindre sak (cigarett, 

godis, liten summa pengar) 

Räknat med: 4 

Inte räknat med:14 

 

Våld (ej familj)  

 

Slagsmål i skolan, båda till skolsköterskan 

 

Räknat med: 17 

Inte räknat med: 2 

 

Gruppslagsmål Räknat med: 12 

Inte räknat med: 6 

 

Knuffat i skolan, personen allvarligare skadad än som 

var avsikten 

Räknat med: 10 

Inte räknat med: 7 

 

Var med kompisar som misshandlade, allvarligskadad Räknat med: 4 

Inte räknat med: 12 

 
*I de fall där den sammanlagda summan inte uppgår till 19 har det i bearbetningen av materi-
alet inte gått att uttyda något svar.  
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Den samlade bilden av elevernas svar på de hypotetiska situationerna är att 

deras uppfattningar i viss mån skiljer sig åt avseende vad som ska respektive 

inte ska räknas med på de våldsrelaterade frågorna. Störst oenighet råder det 

kring om ett hot som inte syftar till att få en värdefull sak ska räknas med 

eller inte. Att eleverna kan bedöma en sådan situation på olika sätt har också 

framkommit ovan då två elever med liknande erfarenheter beskriver hur  

hanterat situationerna på olika sätt när de besvarat frågan. Även angående 

situationer som delvis kan ses som en olyckshändelse, att en person skadar 

sig allvarligare än vad som var avsikten, är gruppen delad.  

Som jag diskuterat ovan i metodavsnittet (se 6.3.2 Enkäterna och uppfölj-

ningsintervjuerna) är det dock svårt att veta vad svaren på de hypotetiska 

frågorna innebär för eleverna i ett annat sammanhang utanför intervjusituat-

ionen. Dels är det endast några av dem som har erfarenhet av våld. Hur de 

skulle resonera om de hade erfarenhet av de beskrivna situationerna kan vi 

inte veta. Dels konstrueras deras uppfattningar i interaktionen med mig som 

intervjuare och således i ett annat sammanhang än när de besvarade enkäten. 

Det är dock intressant att även de som berättar att de har erfarenhet av att ha 

deltagit i våld skiljer sig åt i hur de svarar på flera av de hypotetiska vålds-

frågorna. Till exempel så berättar både intervjuperson 3 och 16 att de har 

erfarenhet av att ha slagit någon så att den personen behövde sjukvård, men 

det är bara intervjuperson 16 som menar att hon skulle räkna med en situat-

ion som delvis var en olycka. 

8.5 Utsatthet för brott 

Enkätfrågorna om utsatthet för brott är i de flesta fall inte direkt jämförbara 

med frågorna om delaktighet. Frågan om annan stöld föregås av betydligt 

färre stöldfrågor i delen om utsatthet (plånbok och cykel) än vad som är fal-

let i avsnittet om delaktighet. Till skillnad från frågorna om delaktighet i 

våld är frågorna om utsatthet för misshandel uppdelade på lindrigare våld 

och grövre våld. Det finns dessutom en fråga om utsatthet för hot vilken inte 

har någon motsvarighet bland frågorna om. Det är likväl intressant att se hur 

eleverna tänker kring frågorna om utsatthet. I några fall är också frågorna om 

delaktighet och utsatthet jämförbara. delaktighet (se Bilaga 4, Skolundersök-

ningen frågeformulär, för samtliga frågors innehåll och formuleringar). I 

tabell 7 nedan ges en översiktlig bild av elevernas svar på de hypotetiska 

situationerna kopplade till enkäten frågor om utsatthet. 
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Tabell 7. Elevernas svar på frågor med hypotetiska situationer. Utsatthet.* 

Annan stöld  

Kompis stulit från intervjupersonens hem Räknat med: 14 

Inte räknat med: 5 

 

Kompis betalar inte tillbaka lån Räknat med: 9 

Inte räknat med: 9 

 

Återfår inte kvarglömd mobiltelefon Räknat med: 14 

Inte räknat med: 4 

Grovt våld  

 

Slagsmål på skolan. Båda skadade och till skolskö-

terskan. 

 

Räknat med: 17 

Inte räknat med: 2 

 

Slagits med syskon. Tandläkare. Räknat med: 6 

Inte räknat med: 11 

Lindrigt våld  

 

Knuffad i skolan, värre skadad än vad som var avsik-

ten. 

 

Räknat med: 6 

Inte räknat med: 11 

 

Slagits med syskon. Båda ont.  Räknat med: 3 

Inte räknat med: 14 

Hot  

 

Skrikits åt på stan. Ej direkt orolig, men obehagligt.  

 

Räknat med: 7 

Inte räknat med: 10 

 

Ej direkt hot, men rädd för och undviker person. Räknat med: 4 

Inte räknat med: 13 

Hotat för att få sak  

 

Lätt knuff av jämnårig för att få mindre sak (cigarett, 

godis, liten summa pengar) 

 

Räknat med: 9 

Inte räknat med: 7 

 
* Det är 19 elever som har svarat på de hypotetiska frågorna. I de fall där den sammanlagda 
summan inte når upp till 19 har det i bearbetningen och kodningen av materialet inte gått att 
uttyda något svar. 

Vinjetten om att inte få tillbaka en kvarglömd mobiltelefon har ställts på 

samma sätt som i vinjetterna om delaktighet, men med skillnaden att här är 

man själv den som har glömt kvar telefon och inte den som tar den. Elever-

nas svar skiljer sig dock något beroende på om det handlar om delaktighet 
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eller utsatthet. Det var en person som menade att hon inte skulle ha räknat 

det som stöld om hon hade gjort det själv och det är fyra personer som menar 

att de inte skulle räkna det som att de blivit bestulna. De som säger att de 

inte skulle räkna med en sådan händelse som att ha blivit utsatt för stöld, 

menar att det handlar om att det är deras eget fel. Att se det som en stöld 

skulle vara att skylla ifrån sig.  

Nej. Det händer väldigt ofta att jag tappar saker och det är inte alltid jag får 
tillbaka dem heller, men… Men jag anser det inte riktigt som stöld eller vad 
man ska säga. På min del så är det ju så att jag har tappat den, jag har inte 
blivit bestulen, så… 

(Ip 1) 

Alltså… Alltså jag tänker så här att det är ju mitt fel att jag hade glömt bort 
den. Och så… 

(Ip 11) 

Men de flesta menar att de ändå skulle räkna med en sådan händelse, trots att 

det till stor del är ens eget fel.  

Även fast att det var mitt fel, ja. Men det var ändå nån som hade tagit den lik-
som. Om den inte var kvar så var det ju nån som hade tagit den. 

(Ip 13) 

Det kan också vara så att även om man i första hand inte ser det som en stöld 

så polisanmäls förlusten som en stöld för att kunna få ersättning från försäk-

ringsbolaget. Att en polisanmälan genomförts gör också att händelsen i fort-

sättningen kategoriseras som en stöld. Att se på en förlust som en stöld 

minskar också skuldbeläggningen av sig själv. 

Jag har tappat själv mobilen ett par gånger, när jag har så… och då sa jag 
bara att den blev stulen. /…/ För direkt när jag tappade den så tänkte jag ”nån 
har stulit den”. 

(Ip 13) 

Flera intervjupersoner uttrycker även en osäkerhet kring frågans formulering 

och begreppet ”annan värdefull sak”. Var går gränsen för att någonting ska 

vara värdefullt? Några tolkar begreppet som att frågeställaren i första hand 

menar en sak som är värdefull på ett annat sätt. Att värdet alltså i första 

hand inte är ekonomiskt. 
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Jag tänkte på personliga ting, alltså jag tänkte på… Ja, vad kan det vara? Ett 
minne eller nåt sånt som man har köpt i det och det landet. 

(Ip 9) 

 

Men precis, vad är värdefullt? /…/ Bara det är värdefullt för dig liksom, det 
kan ju va en snodd liksom. Som har varit din farmors liksom. 

(Ip 15) 

Elevernas resonemang måste dock förstås utifrån att de i intervjuerna har 

haft andra möjligheter, och kan ha upplevt att det funnits förväntningar på 

dem, att reflektera kring och problematisera enkätfrågorna än vad som rim-

ligtvis upplevdes när de besvarade enkäten.  

Precis som på de hypotetiska frågorna om delaktighet är eleverna splitt-

rade i huruvida en situation där en kompis inte lämnat tillbaka ett lån på 

hundra kronor ska inkluderas i svaret på frågan om utsatthet för annan stöld. 

Om det var man själv som hade gjort det, är det tio av 19 elever som menar 

att de skulle räkna med en sådan händelse på frågan om delaktighet i annan 

stöld. Och om man blivit utsatt för motsvarande händelse är det nio av 18 

som skulle inkludera det. Det är dock inte uteslutande samma personer som 

menar att händelsen ska komma med respektive inte komma med på delak-

tighet och utsatthet. Av de nio elever som menar att de skulle inkludera en 

sådan händelse i svaret om de blivit utsatta, är det sex elever som ger samma 

svar för om de själva var den som var gärningsperson. Tre av dessa nio ele-

ver menar därmed att de inte inkluderar händelsen om de var den som inte 

lämnat tillbaka lånet. Det innebär också att tre av dem som menar att de inte 

skulle inkludera en sådan händelse i enkätsvaret om de blev utsatta svarar att 

de skulle räkna med det om de hade gjort det själva. Att det inte är uteslu-

tande samma elever som avger samma svar på vinjetterna om delaktighet 

och utsatthet visar att eleverna till viss del förhåller sig olika beroende på om 

frågorna rör delaktighet eller utsatthet. Händelser och frågor får olika bety-

delser beroende på vilken position man har. 

Det är fem av intervjupersonerna som anger att de har blivit utsatta för 

någon annan stöld. I tre fall handlar det om att mobiltelefon eller Mp3-

spelare försvunnit ur jacka eller väska som lämnats kvar i ett omklädnings-

rum. En intervjuperson blev av med sin mobiltelefon ur jackan när han hade 

jackan på sig utan att han märkte det, men förstod i efterhand vem det var 

som tagit den. En person kan inte beskriva någon specifik situation som han 

tänkte på när han svarade i enkäten att han råkat ut för stöld, utan menar att 

han har en känsla av att ha blivit av med någonting.  

När det kommer till att räkna med lätt knuff för att få mindre sak går det 

åt andra hållet när man jämför utsatthet och delaktighet. Det är fler som me-
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nar att de skulle räkna med en sådan händelse om de var den som blev utsatt 

än om de var den som knuffade. Till skillnad från att ta en kvarglömd mobil-

telefon är alltså benägenheten att rapportera en lätt knuff högre när man själv 

varit utsatt än när man utsatt någon annan. Samtidigt är det ingen av inter-

vjupersonerna som i enkäten har svarat att de under de senaste 12 månaderna 

varit med om att någon har hotat dem med stryk eller vapen för att få pengar 

eller andra värdesaker. Man bör således vara försiktig med att anta att de 

flesta skulle räkna med en liknande händelse. I de öppna beskrivningar som 

eleverna gör av de associationer de fick när de läste frågan är det också 

främst betydligt grövre situationer som framställs.  

Eh… Ja, jag skrev nej. För att när jag ser att det står hotat med stryk och va-
pen och sådant så tänker jag på en man som springer ut från busken och står 
med en kniv och …(skratt) ge mig pengarna (skratt) och så. 

(Ip 9)  

Det handlar mer om att man står ansikte mot ansikte så säger han att han ska 
ge en stryk och sen vevar mot en. Då är det… det är mer en sån fråga tycker 
jag. 

(Ip 7) 

Bland frågorna om utsatthet finns det också en fråga om man har blivit hotad 

så att man känt sig allvarligt rädd, och som alltså inte har någon motsvarig-

het bland frågorna om delaktighet. I Skolundersökningens resultat har den 

här frågan högre prevalens än där hotet handlar om att få sak (12 procent 

jämfört med 4 procent), men den ligger betydligt lägre än för lindrig miss-

handel (24 procent).38 Intressant med frågan är också att det är den enda i 

undersökningen där flickornas prevalens är högre än pojkarnas. Till det finns 

det anledning att återkomma i senare kapitel (se 9.2.3 Genus).   

Tre av intervjupersonerna har svarat ja på frågan. Alla tre har uppfattat att 

det står ”allvarligt rädd” i frågan, men hanterat det på olika sätt. Två menar 

att de nog egentligen inte blev särskilt rädda, men att de ändå tycker att det 

var allvarliga hot och räknade därför med det när de besvarade frågan i enkä-

                                                      
38 Förhållandet mellan de två brottskategorierna hotad så att man blev rädd (olaga hot) och 
slagen så att man fick ont (misshandel) skiljer sig något mellan Skolundersökningen och 
kriminalstatistiken. Om man tittar på vilka brott som anmäls som har begåtts mot ungdomar 
så är nivåskillnaden inte lika stor mellan misshandel och olaga hot. År 2008 anmäldes 6 733 
misshandelsfall mot ungdomar mellan 15 och 17 år, och 6 204 fall av olaga hot mot barn 
under 18 år. Grupperna är inte helt jämförbara men visar ändå att de olika statistikproducen-
terna konstruerar olika bilder även när det gäller strukturen och alltså utöver nivåskillnader 
(Brå, Statistik anmälda brott). I den Brå-rapport där Skolundersökningens huvudsakliga resul-
tat redovisas problematiseras också förhållandet mellan utsatthet för våld och hot. Man menar 
där att utsatthet för hot så att man blev allvarligt rädd bör tolkas som ett allvarligare brott än 
lindrigt våld (Brå, 2010  a s. 44).   
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ten. Återigen tolkar följaktligen respondenter en fråga utifrån vad de uppfat-

tar som den övergripande meningen istället för att gå på den exakta ordaly-

delsen. Det ena fallet är en tjej som fått ett dödshot via sms av en kille efter 

att hon avslutat deras relation. I den andra situationen handlar det om en kille 

som upplevt sig trakasserad och hotad på ett socialt forum på Internet. Den 

tredje personen beskriver just rädslan, och det var att begreppet rädd använ-

des i frågan som fick honom att tänka på händelsen. Situationen han tänkte 

på var när han stod i kassan till kiosken på den lokala fritidsgården, han var 

ensam där, och det kom in personer som uppträdde hotfullt och som han 

kände som bråkiga typer.  

Men formuleringen ”så att du känt dig allvarligt rädd” kan också få mot-

satt effekt. En annan kille, som svarade nej på enkätfrågan om hot, menar att 

han inte tänkte igenom frågan just på grund av att det stod allvarligt rädd. 

Ja, nej jag har inte blivit allvarligt rädd. Så det var ”nej” bara, rakt av.  

(Tänkte du på massa situationer som.., men konstaterade att ”nej, jag blev 
inte rädd”? Alltså…) 

Nej, jag skrev bara nej direkt. Skulle jag ha tänkt på situationer och ”blev jag 
verkligen rädd” då blev jag säkert rädd och det skulle jag inte medge ändå 
så… Så jag skrev nej. 

(Ip 1) 

I frågorna om utsatthet för våld finns det, utöver en fråga om våld som gjort 

att man sökt vård, en fråga om man har blivit utsatt för våld som gjort att 

man fått ont men som inte inneburit att man sökt vård. Någon motsvarande 

fråga finns inte avseende delaktighet. Däremot så separeras inte våld inom 

och utanför familjen, vilket görs på frågorna om delaktighet.39 Men erfaren-

het av våld inom familjen, exempelvis bråk med syskon verkar inte heller 

vara det eleverna kommer att tänka på i första hand när de läser frågorna om 

utsatthet för våld. Bland de exempel på händelser intervjupersonerna beskri-

ver och som de tagit med i svaren på enkäten finns istället erfarenheter av 

slagsmål med mer eller mindre bekanta personer där båda parter slår och blir 

slagna och ”skojbråk” med kompisar som ibland gör att man får lite ont. En 

tredje person tänkte på en specifik situation när några muckade med honom 

på ett sätt som han inte tyckte var okej. 

                                                      
39 I svaren på frågorna om utsatthet för våld har dock eleven möjlighet, vid ett jakande svar, 
att ange var händelsen ägde rum. På denna uppföljningsfråga finns också i hemmet med som 
alternativ. 
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Så det var en kille som typ gick in i mig först sådär, tröck till, och sen typ 
gick han runt, det var på marknaden, så gick han runt. Han var med sin grupp 
typ och tyckte det var coolt att… och skrattade såhär och… och ja ba typ – 
”tyck det är kul ni”. Och så kom han tillbaka och så sparkade han mig på lå-
ret, alltså det gjorde ju inte sådär direkt ont. Men alltså… 

(Ip 15) 

På frågan om grovt våld blir återigen betydelsen av specifika begrepp tydlig. 

En intervjuperson beskriver hur han skadat sig i ett slagsmål. Han tycker inte 

att situationen är så allvarlig, men svarar ja på frågan då sjuksyster är ett 

explicit exempel på vårdgivare i frågan och han i samband med händelsen 

besökte skolsköterskan.  

Det var att jag skadade handen när jag slogs, men … det var bara jag som be-
hövde gå till sjuksyster då ra… Alltså det var inget allvarligt. Det var här jag 
fick en spricka (pekar). Så fick jag gå med bandage ett tag. Men det var ingen 
sjukvård eller vad man ska säga. 

(/…/ Var du nåt osäker på om du skulle räkna med den? Funderade du?)   

 Ja det var jag, men så såg jag sjuksyster där och det gjorde jag ju så då tog 
jag med det.  

(Ip 1) 

En viktig kommentar här är också att objekt- och subjektpositionerna ser 

olika ut i frågorna om delaktighet och utsatthet. Frågorna om delaktighet rör 

elevens egna aktiva handlingar i större utsträckning och handlar således om 

situationer där eleven är subjektet, medan eleven i frågorna om utsatthet 

snarare ser sig som en passiv part eller som ett objekt snarare än ett subjekt. I 

vissa fall gör det att frågorna om utsatthet blir enklare att besvara då de berör 

situationer där eleven inte behöver ta ansvar på samma sätt. Samtidigt inne-

bär den passiva rollen eller objektpositionen att elever också kan ha svårt att 

svara jakande på frågor om utsatthet, då man inte vill se sig själv som en 

passiv part utan kontroll. Avseende frågan om hot så att man blivit allvarligt 

rädd, som diskuterats ovan, blir detta ytterligare komplicerat då det inte 

längre endast handlar om eleven som objekt eller subjekt utan att denne 

dessutom måste ta ställning till sin känsla inför händelsen. Det handlar då 

inte längre om enbart en annan persons handling utan också den egna reakt-

ionen där man då delvis är ett subjekt, samtidigt som att bli rädd ännu mer 

förstärker att man är passiv och inte är den som har haft kontroll över situat-

ionen. Relationen mellan utsatthet och delaktighet utvecklas nedan och dis-

kuteras då bland annat i termer av genus och rationaliseringar.  



 154 

8.6 Att svara i frekvenser 

Beskrivningarna ovan har berört vilken typ av händelser eleverna menar att 

de räknar med respektive inte räknar med när de besvarar enkäten. Vilket av 

svarsalternativen man väljer när man räknar med något och hur man väljer 

det har dock inte hanterats. Till frågorna om delaktighet ges sex svarsalterna-

tiv: ingen gång; 1-2 ggr; 3-5ggr; 6-10 ggr; 11-50 ggr; och mer än 50 ggr. Till 

frågorna om utsatthet ges tre svarsalternativ: nej; ja, 1 gång; och ja, 2 gånger 

eller fler.40  

Hur eleverna resonerat kring svarsalternativen när de besvarade enkäten 

har inte getts mycket utrymme i intervjuerna. Inför intervjuerna uppfattade 

jag det inte som någon central frågeställning och har inte inkluderat det i 

form av explicita frågor i intervjuguiden. I den mån det ändå har kommit upp 

i intervjuerna har det varit när eleverna berättat hur de har svarat och det har 

då framkommit intressanta resultat. En bild som eleverna ger hänger sam-

man med vad som delvis presenterats ovan och som kommer utvecklas i 

kommande kapitel och handlar om tolkningen att eleven till stor del svarar 

utifrån en känsla. Precis som att en elev kan svara jakande på att hon eller 

han har erfarenhet av en situation utan att veta exakt vad det är man tänker 

på, så kan svarsalternativet väljas utifrån det ungefärliga antal handlingar 

man uppfattar att det rör sig om. Istället för att räkna efter och definiera ex-

akt vilka händelser det är man tänker på utgår man alltså från en känsla. En 

elev menar att hon inte har inkluderat händelser där hon varit med kompisar 

som stulit saker från butiker. Hon har svarat ”ingen gång” på frågan om stöld 

från butik. Men om hon skulle ha räknat med det så skulle hon ha svarat 3-5 

gånger. Jag frågar hur hon kom fram till det svarsalternativet. 

Man kanske inte kommer ihåg direkt hur mycket, men man känner ju efter 
någonstans, och så kryssar man bara för. 

(Ip 10) 

Även om man vet vad det är för typ av situationer det är man tänker på när 

man räknar med någonting i enkäten så innebär det således inte att man nöd-

vändigtvis räknar efter exakt hur många gånger det handlar om. I diskuss-

ioner kring vilka svarsalternativ eleverna har valt uttrycks också någonting 

som jag i analysen kallat för balanseringar. Tolkningen är att eleverna väljer 

svarsalternativ utifrån sina uppfattning om frågans övergripande mening. 

Om en elev inkluderar en händelse som hon eller han egentligen inte tycker 

                                                      
40 Huruvida den här modellen med fasta svarsalternativ på ordinalskala är den bästa tar jag 
inte ställning till. I Skolundersökningen har man gjort bedömningen att det är den modell som 
medför minst problem (se Ring, 1995 s. 3), medan man i vissa andra självdeklarationsstudier 
låter eleven fritt fylla i frekvensen utan att ta ställning till färdiga svarsalternativ (se t.ex. 
Junger-Tas m.fl. 2010). Frågan om balanseringar som jag diskuterar här kan dock antas inte 
vara beroende av vilken modell enkäten har för att ange frekvenser.  
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är så allvarligt, kan hon eller han välja ett lägre svarsalternativ än vad som 

motsvarar antalet gånger de genomfört handlingen. Om man har gjort någon-

ting många gånger tänker man alltså att det ändå kan representera vad fråge-

ställaren vill mäta, fast att det inte hade räknats om det varit en enskild hän-

delse. Den här typen av balanseringar kan således vara aktuella både när det 

gäller frågor som antas mäta lindriga och grövre handlingar. En elev berättar 

exempelvis att hon tänkte på pennor och sudd när hon svarade på frågan om 

stöld från skolan och säger att hon valde svarsalternativet 1-2 gånger, men 

beskriver samtidigt att hon gjort det väldigt många gånger. En annan att han 

svarade 3-5 gånger på frågan om man slagit någon så att man tror eller vet 

att personen behövde sjukvård. På frågan hur han tänkte när han valde svars-

alternativ svarar han såhär:  

Nja, alltså vad heter det. Jag har bråkat med många den här sommaren. Det är 
därför. Och jag vet en som blev riktig skadad. /…/ Fast inte exakt alla. Jag 
tänkte såhär: Ja, jag har bråkat med fler, men alla har inte behövt sjukvård. 

(Ip 18) 

Han vet att frågan bokstavligen endast efterfrågar händelser där offret behö-

ver söka vård. Men eftersom han har bråkat mycket gör han ändå bedöm-

ningen att frågeställaren skulle önska att han fyllde i ett högre alternativ. 

Dock inte så högt att det svarar mot samtliga bråk han har varit inblandad i. 

8.7 Teleskopering 

De balanseringar som några elever gör hänger samman med det som brukar 

kallas för teleskopfel eller teleskopering. I analyser av intervjuerna går det 

också att förstå fenomen kring balanseringar och teleskopering på liknande 

sätt. Teleskopering rör sig om att eleverna förlänger eller krymper den tids-

period på ett år som används i Skolundersökningen (Wärneyd, 1993 s. 

144f.).41 En förlängning av referensperioden innebär att en elev räknar med 

situationer som ägt rum längre tillbaka i tiden och min tolkning är att det 

delvis handlar om att eleven besvarar frågan utifrån det uppfattade övergri-

pande meningen istället för att förhålla sig till frågans exakta ordalydelse. En 

händelse kan kännas allvarlig och viktig och eleven tolkar det som att det här 

är nog vad frågeställaren är intresserad av. Att den skedde något längre än ett 

år tillbaka i tiden blir inte avgörande. En elev berättar bland annat att hon 

svarade 1-2 gånger på frågan om stöld (snatteri) från butik eller varuhus och 

att det var ett tillfälle när hon tog ett klädesplagg som hon tänkte på. Jag 

                                                      
41 Ibland används istället begreppet mikroskopering för när en respondenter krymper refe-
rensperioden. Jag har dock valt att här använda samma begrepp för båda fenomenen då de i 
stor utsträckning fungerar på samma sätt.  
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frågar henne då när det hände utan att påminna att referensperioden i frågan 

är tolv månader. 

Nu var ju det jättelänge sen. (suck) Alltså egentligen så är det ju inte de här 
tolv månaderna. /…/ Nej. För då skulle jag liksom ha tagit på ingen gång på 
allt. För jag har verkligen slutat med det där.  

(Ip 2) 

Samtidigt så uttrycker hon att hon tidigare har tagit fler saker än just det här 

klädesplagget, men att det då handlat om godis och ”småsaker”. Dessa hän-

delser räknas dock inte med då de ligger utanför den angivna tidsperioden. 

Men klädesplagget var så pass allvarligt att hon gjorde bedömningen att det 

borde inkluderas. 

Men teleskopering handlar alltså också om att referensperioden kan för-

kortas och det gäller då främst vilka händelser eleverna. En lindrig förseelse 

minns man inte lika länge som någonting man uppfattar som allvarligt. På 

frågan om hon skulle inkludera en situation där hon tagit en penna från sko-

lan svarar en elev att hon nog endast skulle komma ihåg det en begränsad 

period. 

Alltså från början så tror jag att jag skulle komma ihåg det, men längre in i 
tiden skulle jag inte komma ihåg det. 

(Ip 11) 

Även teleskopering kan därmed ses som någon form av balansering, med-

vetet eller omedvetet utifrån elevernas tolkningar av frågornas övergripande 

meningar. En allvarlig händelse inkluderas även om den ligger utanför refe-

rensperioden, medan en förseelse som uppfattas som lindrig måste ha skett 

inom den närmaste tiden för att komma med i svaret. 

8.8 Avslutning – den övergripande meningen som fokus 
i tolkningen 

I kapitlet om forskarnas syn på Skolundersökningen (kap. 7) drog jag slut-

satsen att forskarna inte alltid önskar att eleverna tolkar frågorna bokstavligt 

utan att de besvarar dem utifrån vad de uppfattar som den övergripande me-

ningen och vad frågeställaren tänker sig med frågan. En sammanfattande 

slutsats att dra utifrån tolkningar av elevernas berättelser om vad de skulle 

räkna med eller inte räkna med, och hur de tänkte när de besvarade enkäten 

är också att de i stor utsträckning gör en kvalitativ bedömning om vad som 

är en enkätfrågas övergripande mening. Det handlar om att eleven tolkar 
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enkätfrågan utifrån vad hon eller han tror att frågeställaren är ute efter (se 

Blumer, 1966 s. 536; Clark & Schober, 1991 s. 17). Precis som forskarna 

diskuterade innebär det att eleven i viss utsträckning bortser från frågans 

exakta formulering och begrepp – för att kunna räkna med eller räkna bort en 

handling som eleven uppfattar är relevant eller irrelevant utifrån tolkningen 

av frågans övergripande mening krävs det eventuellt att vissa delar av frågan 

ignoreras. Stöld/snatteri från butik eller varuhus är ett bra exempel. I strikt 

bemärkelse skulle man när man svarar på en sådan fråga kunna räkna med 

precis allt som kan tas från butik. Man skulle kunna räkna med att ta en liten 

bit lösviktsgodis, att smaka en jordgubbe för att kontrollera sötman eller att 

ta en plastpåse vid kassan utan att kassören ser. De flesta elever räknar dock 

inte med den typen av händelser. I deras tolkning av frågan ingår en förför-

ståelse om att frågeställaren menar någonting annat. Samma sak blir tydlig i 

frågan om skadegörelse som avslutas med orden ”…annan sak som inte var 

din.” Ett svar på frågan skulle kunna inkludera i stort sett vad som helst; att 

ha rivit sönder någons papper eller brutit av en penna, att ha hällt ut någons 

dricka eller gjort ett märke på någons bok. Men de intervjuade eleverna gör 

bedömningen att det här inte är vad som egentligen menas med frågan. Man 

kan uttrycka det som att elevernas tolkningar av frågorna och de svar som 

levereras i enkäten görs utifrån föreställningar om vad som är den gemen-

samma förståelsen med frågeställaren. Liksom i annan form av social inter-

aktion så söks en överenskommelse kring innebörder i kommunikationen 

(Clark & Schober, 1991 s. 17).  

Att eleverna ofta gör sin tolkning utifrån vad de uppfattar som frågans 

övergripande mening, innebär dock inte att enstaka begrepp i frågan är utan 

betydelse. Frågornas ordval är avgörande för hur eleven uppfattar den över-

gripande meningen. Det intervjuerna visar är att samtidigt som eleverna i 

stor utsträckning gör samstämmiga tolkningar, så skiljer sig också deras 

uppfattningar åt i flera avseenden. Förutom de kollektiva gemensamma 

sammanhangen finns det också individuella kontexter som påverkar förför-

ståelsen, och som i sin tur har betydelse för hur eleverna uppfattar frågans 

mening. 

I kapitel 6 redogjorde jag för Belsons (1981 s. 370ff.) hypoteser kring 

problematiska surveyfrågor. I hypoteserna framställs det som ett problem att 

respondenter inte tolkar enkätfrågor ordagrant och istället exempelvis tolkar 

dem utifrån vad de uppfattar som den övergripande meningen. Belson menar 

att risken med felaktiga tolkningar är stor om respondenten inte utgår från 

den exakta ordalydelsen utan har en övertro på sin förmåga att tolka fråge-

ställarens avsikt. I Skolundersökningens sammanhang och utifrån vad fors-

karintervjuerna och uppföljningsintervjuerna med eleverna visar så blir den 

här typen av tolkningar hos eleverna dock delvis någonting positivt. För en 

forskare är det omöjligt att formulera frågor som exakt mäter det hon avser, 

och man kan inte anta att olika respondenter tolkar en fråga på exakt samma 

sätt hur precist den än är formulerad. Utifrån den syn på brottslighet som är 
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utgångspunkten i den här avhandlingen – det är tolkningar, uppfattningar och 

upplevelser som gör handlingar till brott – kan man se det som att giltigheten 

ökar med den typen av övergripande tolkningar som eleverna i stor utsträck-

ning gör. Analysen av elevintervjuerna visar att vad som fångas i enkätsva-

ren är handlingar som eleverna på något sätt kategoriserar som inte okej, 

vilket också ofta innebär att det är handlingar som de uppfattar som brotts-

liga. Vad som inte är okej eller uppfattas som brottsligt skiljer sig delvis 

mellan olika elever. Men då det just är dessa subjektiva uppfattningar som 

gör händelser, handlingar, situationer, erfarenheter och beteenden till brotts-

lighet och är det också dessa som är meningsfulla att mäta och utav intresse.   

Hur man ytterligare kan förstå elevernas tolkningar och kontexten kring 

dem utvecklas i nästa kapitel. 
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9. Enkät- (och intervju-) svar som uttryck för 
självbild och identitet 

En av slutsatserna i föregående kapitel var att de intervjuade eleverna, istäl-

let för att tolka frågorna så ordagrant som möjligt, ofta söker förståelse för 

frågornas övergripande mening. Precis som i andra interaktioner tolkas och 

besvaras enkätfrågorna på det sätt eleverna bäst tror motsvarar en gemensam 

förståelse. Frågorna tolkas utifrån vad man tror att frågeställaren menar och 

svaren ges på ett sätt som ska motsvara den meningen. Till stor del ger den 

här typen av tolkningar en förhållandevis gemensam förståelse, det finns en 

hög grad av intersubjektivitet mellan olika elevers tolkningar och mellan 

elevernas tolkningar och forskarnas (Tylor, 1891; Mead, 1934; Parsons, 

1951; Hagan, 1986). Men elevernas tolkningar skiljer sig också delvis från 

varandra. Förståelsen för den övergripande meningen formas inte bara av 

frågans ordalydelse utan utifrån hela kontexten – kontexten i enkäten och 

den kontext eleven befinner sig i, det vill säga den förförståelse hon eller han 

har utifrån sitt sammanhang (Blumer, 1966 s. 536). Och i viss mån ser ele-

vernas sammanhang olika ut.  

I detta kapitel presenteras analysen kring en del av det här sammanhanget. 

Identitet och självbild är en del av elevernas individuella kontext och antas 

påverka eleverna i tolkning av och svar på enkätfrågor. Med identitet och 

självbild menar jag här en individs uppfattning av sig själv som ständigt är 

med och styr individens tankar, beteenden och förhållningssätt, samtidigt 

som den skapas och utvecklas i samspel mellan människor (Burcar, 2005 s. 

30; Blumer, 1966 s. 535; Berger & Luckman, 1979 s. 201).42 I analysen av 

självdeklarationsstudier blir identiteten därmed relevant för hur elevers iden-

titet styr både deras tolkning av frågor och de svar som avges (Berger & 

Luckman, 1979 s. 52) – frågor tolkas och besvaras på ett sätt som överens-

stämmer med den egna identiteten. Och även för hur elevens svar på frå-

gorna är med och skapar hennes identitet – elever som känner igen sig och 

svarar ”ja” på frågor om brottslighet och problembeteende kan förstärkas i 

sin identitet som en ”strulig” person (Becker, 2006 s. 39ff).  Dessa två mot-

                                                      
42 Utifrån det tidigare teoretiska resonemanget gör jag här ingen åtskillnad mellan begreppen 
identitet och självbild. Både identitet och självbild har definierats som den bild och uppfatt-
ning en individ har av sig själv, det ger individen en tillhörighet och bestämmer dennes hand-
lingsutrymme, samtidigt som det är någonting som ständigt utvecklas i samspel med andra 
individer (Hammarén & Johansson, 2009). 
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satta riktningar i samspelet mellan enkätsvar och identitet är dock beroende 

av varandra och sker i en ömsesidig växelverkan. Enkäten kan förstärka ett 

beteende och individens identitet, men hanteras också på olika sätt av olika 

individer och får således skilda betydelser för olika individer. Liksom att den 

identitet som styr tankar, beteenden och förhållningssätt ständigt skapas och 

utvecklas och därmed formas genom hur frågor ställs, tolkas och besvaras. 

Tolkning av frågor och hur svar avges fungerar därmed både som upprätthål-

lande och bekräftande av en identitet, och som förstärkande. 

I intervjuerna med eleverna framträder identitet och självbild tydligt. Det 

görs på ett flertal olika sätt, med olika innebörder och olika implikationer. 

Jag använder begreppen ”skötsam” respektive ”strulig” för att benämna ele-

vernas olika självbilder. Begreppen är inte perfekta och riskerar att ge en 

förenklad bild, men jag använder dem i brist på bättre begrepp och tycker att 

de tillräckligt väl beskriver analysen. Elevernas självbilder har emellertid 

sällan formen av uteslutande kategorier och samma elever kan i vissa delar 

av intervjun ge uttryck för en skötsam självbild och i andra delar för en stru-

lig sådan. Några elever lutar tydligare åt det ena eller andra hållet, som mer 

eller mindre skötsam respektive strulig. Komplexiteten i elevernas självbild 

gör att jag inte funnit det meningsfullt att systematiskt kategorisera dem som 

skötsamma eller struliga individer utan har i analysen snarare arbetat med de 

utsagor, uppfattningar och tolkningar som eleverna förmedlat och uttryckt i 

intervjuerna.   

9.1 ”Nej, jag är ju inte sån”    

Många elever är i intervjuerna väldigt angelägna om att förmedla att de inte 

är en typ av person som begår brottsliga handlingar. Innan de startar sitt re-

sonemang kring hur de förstått och tolkat en enkätfråga, hur de har svarat 

eller hur de skulle förhålla sig till olika handlingar i relation till frågorna, 

finns det ett behov att först förmedla att de ”inte är såna”. Min tolkning är att 

det i de här fallen finns en skötsam självbild som eleverna vill förstärka i 

interaktionen med mig som intervjuare. Utifrån att surveyundersökningar 

kan förstås som sociala interaktioner är det rimligt att samma behov också 

skulle finnas när eleverna avger sina enkätsvar. Den skötsamma självbilden 

blir viktig att förmedla och kan eventuellt också förstärkas genom enkätsva-

ren.  

 

9.1.1 Identiteten i det allmänna förhållningssättet till frågorna 

Behovet att uttrycka sin skötsamma självbild framkommer också i elevernas 

beskrivningar av hur de förhöll sig till enkätfrågorna när de läste dem. Det 

handlar bland annat om att man inte tänker igenom frågan särskilt noggrant 



 161 

eftersom det redan finns en klar bild av att man inte sysslar med den här 

typen av handlingar. Av kontexten i enkäten – avsändare, introduktionstext 

och övriga frågor – framgår det att frågorna avser saker som inte är tillåtna. 

Utifrån den skötsamma bild vissa elever har av sig själva blir det då själv-

klart hur man ska svara. I resonemang kring hur de har förhållit sig till frå-

gorna om delaktighet i olika händelser uttrycks det såhär av tre olika inter-

vjupersoner: 

Eftersom jag redan visste att jag inte hade gjort det så var det ju ingen idé att 
tänka på det. 

(Ip 14) 

Nej, för den var rätt så självklar för mig liksom så… Så, nej. Jag tyckte att de 
flesta var ganska självklara för mig, för att… 

(För att…?) 

Jag skulle ju aldrig göra det. 

(Ip 8) 

Ja, du… Jag tänkte inte så mycket, jag skrev bara i, för det är ingenting jag 
håller på med. 

(Ip 7) 

De elever med en skötsam självbild som inte tänker igenom frågorna särskilt 

noga utan litar på känslan av att det som efterfrågas inte har med dem att 

göra, förstärker också – i och med sina enkätsvar och sitt förhållningssätt – 

den skötsamma bild de har av sig själva. Genom att svara ”ingen gång” på 

enkätfrågan ger de uttryck för sin skötsamhet, inför sig själva och till den 

tänkte mottagaren – den som ställer frågan i enkäten. Och därmed bekräftas 

och förstärks skötsamheten. Om samma elever hade stannat upp och funderat 

mer på frågorna är det möjligt att de kommit att tänka på situationer som 

skulle kunnat räknas med i enkätsvaren. I intervjuerna framkommer det 

också situationer som eleverna menar att de inte tänkte på när de besvarade 

enkäten. Möjligtvis skulle dessa situationer kunna passa in på frågan. Det 

kan handla om att ha lurat föräldrar på pengar (Ip 5), tvingat någon att låna 

ut läppcerat (Ip 8), rispat någonting med en nyckel (Ip 6) och skojbråkat med 

någon i skolan (Ip 2). I intervjuerna gör dock ofta de här berättelserna hän-

delserna till någonting okej – ”det var ändå mina föräldrar”, ”så gör alla”, 

”det är inte att ha sönder någonting”, ”det var egentligen inte någonting all-

varligt”. Eleverna rationaliserar och den skötsamma självbilden utmanas inte 

i någon större utsträckning (Elevernas rationaliseringar utvecklas vidare i 

kap. 10, Rationaliseringar). Som svar på en specifik fråga berättar intervju-

personen i citatet nedan att det kanske har hänt att hon har tagit någon penna, 

och att det möjligtvis är en handling som passar in på frågan om stöld från 
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skolan. Men hon är samtidigt noggrann med att prata om händelsen på ett 

sätt som inte stämplar henne som brottslig. 

Eh… Ja, alltså penna har man väl… Alltså jag tror inte att jag med avsikt har 
stulit nåt, alltså med meningen. Men det kan ju ha blivit så att ”Den här lånar 
jag” och så tänker man att man ska lämna tillbaka den, men så glömmer man 
bort det. Men jag har aldrig gjort det med flit. 

(Ip 5) 

Hon tänkte inte på händelsen och räknade inte med det när hon besvarade 

enkäten. Hon står också fast vid att det inte ska räknas efter att ha funderat 

mer på det under intervjun. 

En elev uttrycker också mer eller mindre explicit att det fungerar på det 

här sättet. Hon menar att hennes bild av sig själv, som en person som inte 

stjäl, gör att hon inte funderar kring frågan. 

Så det kanske är…ja… Det kanske var nånting, eller ja… Om jag hade stan-
nat till och tänkte mer så kanske så hade man kanske tänkt in lite mer på 
småvägar, som ja, det där med godiset och sånt därt. Då vet jag inte om jag 
hade kommit på nåt om jag hade funderat så… mer… men. Men det är mer 
att liksom ”Jag har inte stulit nånting” så. Eller vad man ska säga – som min 
egen uppfattning om stjäla, eller vad man ska säga… så… 

(Ip 6) 

Man bör också komma ihåg att de intervjuade eleverna är angelägna om att 

förmedla en skötsam bild av sig själva inför mig, och att det därmed kan 

finnas ett motstånd mot att berätta om händelser man kommit på att man har 

gjort. Liksom att sådana erkännanden inte bara i enkäten, utan även i inter-

vjun, riskerar att förändra den egna identiteten. 

9.1.2 Identiteten i besvarandet av enskilda frågor 

Jag menar alltså att de elever som vill förmedla en skötsam identitet uttryck-

er en uppfattning att det inte var meningsfullt för dem att fundera särskilt 

noggrant på frågor om otillåtna handlingar. Även där elever med en skötsam 

självbild ändå stannat upp och funderat, verkar identiteten kunna finnas med 

och påverka svaren. Citatet nedan kommer från en tjej som blivit osäker på 

frågan om lurat folk på pengar. Hon menar att det är möjligt att hon någon 

gång lurat sina föräldrar och tycker i så fall att det ska räknas med i enkät-

svaret. Men samtidigt kommer hon inte på någon specifik situation och låter 

då bilden av hur hon ”brukar” bete sig styra henne till att svara ”ingen gång” 

på frågan. 



 163 

Ja, jag var tvungen att tänka så… Men nej, jag brukar fråga ändå. Så det var 
om jag verkligen hade gjort så. Men nej, det har jag nog inte. Nej, jag brukar 
inte göra det så.  

(Ip 8) 

Hon resonerar med sig själv och lyckas till slut övertyga sig om att hon ändå 

antagligen inte bör svara ja på en sådan fråga. Ett liknande resonemang går 

att se hos eleven i citatet nedan. Det handlar även här om frågan om att ha 

lurat folk på pengar. Hon har en känsla i bakhuvudet av att hon har gjort 

någonting, men väljer ändå att svara ”ingen gång”.  

Ja, jag är inte helt säker faktiskt. Det säger någonting här i bakhuvudet, men 
det kommer inte fram alltså… så… Man tänker sån, om man har varit ute och 
handlat eller så och glömt att ge den sista tian, eller vad det kan vara. 

(Ip 9)  

Utifrån synen på sig själv var bedömningen att det hon hade gjort i så fall 

inte var särskilt allvarligt. I andra delar av intervjun framställer hon sig själv 

som en person med hög moral och att hon är mån om att göra rätt för sig.  

Med hänsyn till sånt att saker i en affär och sånt, då har jag alltid varit sån… 
det har varit riktigt viktigt för mig, med… sånt att det stämde. Att när jag går 
in och tar en dricka eller… att jag verkligen ger dem de pengar de ska ha. 
Så… Så kan det vara så att när jag också har kommit ut ur affären så har jag 
upptäckt att ”oj, hon missade fem kronor” och då går jag in i affären igen och 
ger dem de fem kronorna. Men, så har det också varit så att när jag varit ute 
och handlat till min mor till exempel så har jag kvittot med mig och … Jag 
menar, alltså varje 50-öring är där. /…/ Det är jätteviktigt med pengar.  

(Ip 9) 

Begreppet brukar, som är med i citatet ovan (Ip 8) återkommer i intervjuer-

na. I vissa fall tolkar jag det som att det är ett distanserande och undvikande 

begrepp med en ganska vag innebörd. Att säga brukar blir ett sätt att tala i 

generella termer och därmed slippa att ge konkreta exempel. I flera fall blir 

det emellertid samtidigt ett utryck för att man tolkar en fråga och avger ett 

svar utifrån vad man uppfattar som sitt vanliga beteende. Eleven har en upp-

fattning om vad hon eller han brukar göra, vilket är en del av självbilden, 

och svarar på frågan utifrån det. 

9.1.3 De som inte har en lika skötsam självbild då? 

Resonemanget ovan har i stort sett uteslutande handlat om elever som ut-

trycker en skötsam självbild. Hur denna skötsamma självbild och identitet 
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dels kan göra att eleverna överhuvudtaget låter bli att fundera på frågorna 

eftersom de uppfattar svaren som självklara, dels att de tar hjälp av identite-

ten i tolkning och svar om de känner sig osäkra på vad de ska svara.  Den 

skötsamma självbilden styr således hur frågorna uppfattas och hanteras och 

svaren blir ett sätt att bekräfta och förstärka identiteten. I de fall där det 

framträder erfarenheter av situationer vilka skulle kunna räknas med i enkä-

ten och därmed stämpla individen som problematisk eller till och med brotts-

lig hanteras detta genom olika typer av rationaliseringar. Någon motsats till 

den skötsamma självbilden framträder inte lika tydligt. Det handlar snarare 

om avsaknad av en skötsam identitet än att elever uttrycker en tydligt strulig 

identitet.  I viss mån uttrycks dock vad jag här kallar för en strulig självbild 

mer explicit. Även avsaknaden av en skötsam självbild fungerar som en 

markering av att det finns en alternativ identitet för eleverna att förhålla sig 

till. Till viss del markeras även den skötsamma självbilden genom att elever-

na just tar avstånd från att vara struliga. De utrycker inte att de är sköt-

samma, snarare att de inte är struliga. På så sätt manifesteras både identite-

terna genom att förmedla vad de inte är.  

Precis som den skötsamma självbilden påverkar denna ”struliga” identitet 

vissa elevers tolkningar och svar på enkätfrågorna (och på frågorna i inter-

vjun).  Som jag redan påpekat är identiteten inte någon uteslutande kategori. 

Samma elev kan i vissa fall ge uttryck för en skötsam självbild eller i alla fall 

vara mån om att förmedla en sådan bild och i ett annat sammanhang för-

medla helt andra typer av signaler.  

Tolkningen kring elevers identiteter som struliga gör jag utifrån att inte 

alla elever (och på alla frågor) är lika angelägna om att påpeka att de svarat 

snabbt på frågorna och inte heller framhåller att de inte behövde fundera 

eftersom de redan visste att de inte hade gjort någonting. När eleverna reso-

nerar kring hur de förstår och tolkar de olika frågorna finns det också de som 

visar att de anser sig haft anledning att fundera på frågan – vad frågeställaren 

är ute efter, om de har erfarenhet av någonting som passar in på frågan och 

vad de borde svara (se också föregående kapitel Förstöra, ta och slå – ska-

degörelse, stöld och våld). Eleven i citatet nedan är i vissa situationer mån 

att förmedla en skötsam bild av sig själv, men verkar samtidigt till stor del ha 

en identitet som inkluderar att han har gjort en del handlingar som kategori-

seras som brottsliga eller problematiska. I citatet framgår det genom att han 

först inte kommit på någonting på frågan om stulit annat, men eftersom han 

uppfattar det som en rimlig fråga stannar han upp och funderar. När han 

stannar upp och tänker på frågan kommer han också på en händelse som han 

räknar med. 

Inte direkt. Först jag tänkte ”Vad kan jag ha stulit som de inte har frågat”, sen 
kom jag på det. 

(Ip 18) 
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Det han sen kommit att tänka på var en mobiltelefon han hittat och behållit 

och han menar att det kändes som ett brott när han behöll den. En liknande 

process framkommer i en annan intervju när en elev berättar hur han tänkte 

kring och svarade på frågan om vandalism. 

Sen fick jag lov att tänka efter, för jag hade inte för mig först att jag hade 
gjort något sånt. Så då tänkte jag efter och då kom jag på de tillfällena och då 
fyllde jag i det.  

(Ip 1) 

Jag menar att om han hade haft en identitet som inte tillät honom att fundera 

så noga på frågan hade han inte kommit på de två tillfällena han sedan räk-

nade med i svaret på frågan. 

Precis som att det finns elever som låter en skötsam självbild styra när de 

känner sig osäkra på hur de ska svara på en fråga, finns det exempel på hur 

en strulig identitet kan fungera på motsvarande sätt fast tvärt om. En elev 

beskriver en liknande känsla som finns i de ”skötsamma” citaten ovan. Han 

har en känsla av att han har stulit någonting från skolan, men kommer inte på 

något specifikt. Självbilden gör dock att han antar att det borde vara någon-

ting och svarar därför 1 till 2 gånger.  

Mm, jag tänkte mest på ”Har jag stulit nå´ småsaker eller nåt?” Så jag tog 1 
eller 2 gånger. För det har jag ju, men jag kom inte på vad det va. /…/ Jag 
borde ha gjort nåt. Det… Det har jag säkert gjort. Kanske några papper eller 
så har man tagit ibland. Ja, nåt har jag väl… Nej, jag kommer inte på det nu. 

(Ip 4) 

En slutsats utifrån detta blir att medan en skötsam identitet kan innebära att 

elever räknar med färre handlingar och erfarenheter i svaren till frågorna om 

delaktighet i brott, så kan en strulig identitet innebära att fler handlingar 

istället räknas med. För elever med en inte lika skötsam identitet att värna 

eller förstärka finns ett större handlingsutrymme att fundera och räkna med 

händelser i svaren på frågorna.  

9.1.4 Identiteten i grova och lindriga brott 

Till viss del verkar identitetens betydelse variera beroende på vilken fråga 

det handlar om. Att ha erfarenhet av deltagande i vissa brottstyper/händelser 

upplevs ha större påverkan på identiteten än andra, och vissa är enklare att 

rationalisera kring. Framför allt handlar det om en tydlig skillnad mellan 
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stöld och våld.43 Det är ytterligare problematiskt för en person med en sköt-

sam identitet att stanna upp och fundera kring frågor om delaktighet i våld, 

än vad det är att stanna upp och fundera kring erfarenheter av delaktighet i 

stöld. Uttryck som ”Jag behövde inte tänka på den frågan, då jag redan hade 

allting klart för mig”, och ”Jag är ju inte sån” är ännu mer frekventa när det 

är frågor om våld som diskuteras än när det är frågor om stöld. Att svara att 

man begått ett våldsbrott eller fundera på om man har gjort det verkar såle-

des innebära en större utmaning av en skötsam självbild än vad det innebär 

att fundera kring ett lindrigt stöldbrott. Det finns också skillnader mellan de 

olika stöldbrotten. Om frågan spontant uppfattas som att handla om en för-

hållandevis lindrig handling är det möjligt att stanna upp och fundera även 

om man har en väldigt skötsam bild av sig själv. Tjejen i citatet nedan har 

vid upprepade tillfällen i intervjun framhållit att frågorna var väldigt själv-

klara för henne. Hon tänkte inte efter särskilt mycket på flera av de stöldrela-

terade frågorna, och framför allt inte på de frågor som handlar om delaktig-

het i våld. Frågan om stöld från skolan däremot kändes betydligt mer realist-

isk och hon kryssade då inte heller i ”ingen gång” direkt utan tog sig tid att 

tänka efter. 

Alltså jag tänkte ju lite på penna och sudd och så om man skulle räkna med 
nåt sånt liksom… 

(Ip 6) 

Efter att ha funderat på frågan valde hon dock ändå att inte räkna med penna 

och sudd, och svarade till slut ”ingen gång”. För en annan intervjuperson där 

den skötsamma självbilden inte varit lika framträdande i intervjun och det 

snarare är en strulig identitet som förmedlas sker motsvarande process kring 

en fråga om våld. Han stannar upp och funderar på frågan om man har slagit 

någon så att man tror eller vet att den personen behövde söka sjukvård. När 

han läser frågan upplever han det som realistiskt att det här är någonting han 

skulle kunna ha gjort, men kommer sedan fram till att de händelser han har 

erfarenhet av inte stämmer med frågan. Men det innebär inte något hot mot 

hans identitet att fundera på en fråga om våld. 

                                                      
43 Jag vill dock påminna om att de stöldrelaterade frågor som fokuserats i intervjuerna bör ses 
som relativt lindriga, medan några av de våldsrelaterade frågorna lättare uppfattas som grov 
brottslighet. Om även grövre stöldhandlingar hade inkluderats i intervjuerna är det möjligt att 
det inte skulle handla om en skillnad mellan stöld och våld i samma utsträckning.  Att inte de 
grövre stöldfrågorna är inkluderade i intervjuguiden beror på att de har mer konkreta formule-
ringar och inte uppfattas som lika intressanta att diskutera med eleverna. (För en diskussion 
om skillnaden i konkretion mellan stöld- och våldsfrågor se 5.3.1, i kapitlet om Svenska själv-
deklarationsstudier – en översikt).   
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Ja, om man har kommit i slagsmål och nån har behövt sjukvård liksom. Jag 
har inte vart i så många slagsmål så… 

(Men du tänkte ändå på några situationer du har varit med om?) 

Ja, det gjorde jag. Men sen kom jag till slut… Sen kom jag fram till att jag 
inte hade gjort nåt så att man behövde sjukvård eller nån sån sak, så då tog 
jag ingen gång. Ja… 

(Ip 4) 

Man kan tolka det som att det finns en gradskillnad här. Det handlar inte om 

att antingen ha en skötsam självbild eller att ha en strulig. Inte heller att en 

fråga är symboliskt laddad och stämplande eller inte. En identitet kan istället 

vara mer eller mindre tillåtande och en handling kan uppfattas som mer eller 

mindre brottsligt eller problematiskt. Vilken betydelse en företeelse får – en 

handling, utsaga eller uttryck – varierar beroende på sammanhang (Trost & 

Levin, 2004 s.124). Företeelsens innebörd kan då också vara kopplat till 

genus, där genus är ett sammanhang som påverkar betydelsen. Karlsson och 

Pettersson menar bland annat att det bland ungdomar finns en större accep-

tans till pojkar som utövar våld, än vad det finns till flickor (2003 s. 33). 

Kopplat till diskussionen ovan skulle det i så fall innebära att ett våldsamt 

beteende blir mer avvikande för en flicka än för en pojke, och identiteten 

flicka blir mindre tillåtande till att uttrycka erfarenheter av delaktighet i våld 

än vad identiteten pojke är. 

9.2 Identitet och utsatthet för brott 

Att identitetens betydelse varierar samt att detta kan kopplas samman med 

genus framkommer även i analysen av elevernas förhållningssätt till enkät-

frågorna om utsatthet för brott. 

Jag har i avhandlingens teoretiska delar diskuterat skillnader i att identifi-

era sig som gärningsperson och att identifiera sig som offer. Burcar (2005) 

diskuterar bland annat dessa olika identifikationer utifrån ett genusperspektiv 

och menar att det är lättare att kombinera identiteten manlig med identiteten 

gärningsperson, än att kombinera den med identiteten offer. Liksom det är 

lättare att kombinera identiteten kvinnlig med identiteten offer än med iden-

titeten gärningsperson. I intervjuerna framkommer att identiteten har stor 

betydelse även när det är frågor om utsatthet som diskuteras. 



 168 

9.2.1 Att undvika en offeridentitet 

Hos några intervjupersoner framträder en tydlig ovilja att identifiera sig 

själva som offer för brott. På samma sätt som att individer med en skötsam 

självbild tolkar och besvarar frågor om delaktighet i stöld, våld och skadegö-

relse på ett sätt som inte utmanar den skötsamma självbilden, kan frågor om 

utsatthet för stöld, våld och hot tolkas och besvaras på ett sätt som inte riske-

rar skapa en identitet som offer. En intervjuperson beskriver hur han förhållit 

sig till frågan om utsatthet för hot och hur han på en gång, utan att behöva 

tänka efter visste hur han skulle svara. Frågan är formulerad som att man har 

blivit hotad så att man känt sig allvarligt rädd. 

Nej, jag har inte blivit allvarligt rädd. Så det var bara ”nej” rakt av. 

(Ip 1)  

Han resonerar också vidare och gör reflektioner kring utsatthet och manlig-

het. 

Som kille så vill man ju inte medge heller att man har blivit rädd, fegat ur el-
ler nånting sånt. Helt enkelt. Så det kanske är en liten sån där machogrej, 
kanske det är.  

(Ip 1) 

Att medge för sig själv om han har blivit utsatt för ett sådant hot och uttrycka 

det i ett enkätsvar skulle helt enkelt inte vara möjligt. Det är inte förenligt 

med hans identitet som man, och att erkänna att han blivit rädd skulle få 

konsekvenser för hans självbild. Ett liknande behov av att undvika en offer-

identitet uttrycks av en annan intervjuperson. Här handlar det om frågan om 

utsatthet för lindrigt våld: Har någon med avsikt slagit Dig, sparkat Dig eller 

utsatt dig för annat våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna så 

att du skadades så att du fick ont? Intervjupersonen i citatet nedan har svarat 

2 gånger eller fler, men i intervjun är han angelägen att förmedla att han inte 

är något offer. 

Jo, men alltså jag har aldrig fått stryk i hela mitt liv./…/ Ja, men visst, jag kan 
få några boxar, men alltså jag… Jag har aldrig fått sådär… Jag har aldrig va-
rit den som har fått mest stryk eller vad man ska säga. Jag har aldrig blivit 
skadad. /…/ Jag har aldrig blivit så skadad att jag behövde söka sjukvård.  

(Ip 18) 

I intervjun är han mån om att inte framstå som ett offer, men det var ändå 

möjligt att medge att han har blivit slagen. Att svara ja på den här frågan 

verkar således inte ge en offerstämpel.  Möjligt är att ett jakande svar här 
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snarare förstärker en identitet som gärningsperson då de situationer han 

tänkte på handlade om slagsmål där han varit aktiv och inte ett passivt offer. 

Min tolkning blir då att det för eleven inte är samma sak att medge att man 

blivit utsatt för våld som att se sig som ett brottsoffer. Utifrån en analys av 

intervjuer med misshandelsdömda män menar också Heber (2011) att an-

vända begreppet brottsoffer om sig själv inte är synonymt med att ha varit 

utsatt för våld.  

Precis som för frågorna om delaktighet verkar således frågorna om utsatt-

het ha olika grader av laddning, och därför olika innebörder i identitetsskap-

andet. Olika situationer och sammanhang skapar olika uppfattningar vad en 

handling betyder, symboliserar och hur den påverkar identiteten (Trost & 

Levin, 2004 s.124). En elev menar att när han var yngre kanske han hade 

kunnat räkna med en del saker på frågan om utsatthet för hot. Men nu är han 

mer mogen, han skulle kunna säga ifrån och skulle inte blir rädd. Samtidigt 

har han inga problem att berätta att han blivit bestulen på sin Mp3-spelare. 

En sådan stöld har ingenting med hans person att göra och ger honom då 

heller ingen offeridentitet. För intervjupersonen i citatet ovan, som beskriver 

att han aldrig har blivit utsatt för stryk, är det dock laddat även med utsatthet 

för stöld. För honom är även stölder personliga. 

Ingen har snott nånting från mig. Alltså… Det är det som är grejen. Här i 
(namnet på orten) och så, här där jag bor. Jag har respekt för min storebror. 
Folk har respekt för mig och man gör inga saker mot mig, det är därför.   

(Ip 18) 

Han svarar snabbt på min fråga och säger också att han inte behövde tänka 

efter när han läste frågan i enkäten. I hans identitet ingår det inte bara att inte 

ha fått stryk, eller att inte ha blivit rädd, utan också att inte ha blivit bestulen. 

9.2.2 En oproblematisk offeridentitet 

Flera av de elever som uttrycker att det inte var meningsfullt att tänka efter 

på frågorna om delaktighet, uttrycker sig i viss mån annorlunda när det 

kommer till frågorna om utsatthet. Här beskriver delvis samma elever att de 

stannade upp och tänkte efter på ett flertal frågor. För dem är det enklare att 

se möjligheten att de blivit utsatta för våld eller stöld än vad det var att se 

möjligheten att de skulle begått en otillåten handling. Eleven i citatet nedan 

har i resonemang kring frågor om delaktighet noga uttryckt hur hennes höga 

moral hindrar henne från att stjäla och hur hon på de flesta frågor inte be-

hövde tänka efter. På frågan om utsatthet för annan stöld har hon dock stan-

nat upp och funderat. Jag har tidigare använt delar av citatet för att visa hur 

eleven tänker kring begreppet ”annan värdefull sak”, det visar dock också att 

hon tar sig tid att fundera kring om hon har blivit utsatt för stöld.  
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Jag tänkte på personliga ting, alltså jag tänkte på… Ja, vad kan det vara? Ett 
minne eller nåt sånt som man har köpt i det och det landet. Som en souvenir, 
så att det är ett minne. Det är… det tänkte jag lite över, om det var något sånt 
som var borta, men nej, det var det inte. Så… 

(Ip 9) 

Även på frågan om utsatthet för hot så att hon blivit allvarligt rädd har hon 

tagit sig tid att tänka efter. 

Jag tänkte faktiskt över den, för att det står allvarligt. Så tänkte man om det 
var några situationer och så, men så tänkte man att så allvarligt var det ju fak-
tiskt inte. 

(Så det var då några situationer du tänkte på eller?) 

Ja, ja. Såna när det bara var sån tryckt stämning, men jag blev inte på allvar 
rädd. /…/ Och där framför min kompis och mig så stod det några killar /…/. 
Och de var så irriterande hela tiden, vi snackade, jag och min kompis, om att 
nästa gång så säger vi till dem att de ska sluta. Och det gjorde också min 
kompis nästa gång han gjorde… Och nästan, nästan startade med att hota 
henne. Eh... Det var en lite obehaglig situation, men så vände han sig om igen 
och det tog ju bara 30 sekunder så var det över så det kändes inte som ”all-
varligt rädd”. Det var bara lite obehaglig stämning. 

(Ip 9) 

Hon tolkar alltså frågan som att den här händelsen inte är vad som efterfrå-

gas, men eftersom hon funderar på frågan och reflekterar över vad som är 

rimligt att räkna med är hon ändå öppen för att hon kan ha erfarenhet av det 

som efterfrågas. Att i ett enkätsvar förmedla ett offerskap är inte främmande 

och hotar inte hennes självbild. 

Vissa elever har också lätt att anta en offeridentitet i sina generella för-

hållningsätt under intervjuerna. Det handlar framför allt om att de återkom-

mande associerar till saker hon eller han har blivit utsatt för. Även när inter-

vjufrågorna handlar om hur man förhåller sig till frågorna om delaktighet, 

vad man tänkt på när man läst frågan, om man kände sig osäker kring vad 

den betydde o.s.v., så kan svaren handla om situationer där man själv har 

blivit utsatt eller om hypotetiska situationer kring utsatthet. I samtal kring 

brottsliga och problematiska beteenden är således offeridentiteten ibland den 

naturliga ingången för att kunna förstå vad det handlar om. Att förhålla sig 

till brottsliga situationer är mer bekvämt utifrån en position som offer än 

som gärningsperson. Utifrån diskussioner i tidigare avsnitt (Utsatthet för 

brott 8.5) kan detta delvis antas hänga samman med olika subjekt- respektive 

objektpositioner. Som offer intar man i viss grad en objektposition och för-

väntas inte ta ansvar för och försvara händelsen på samma sätt som om man 
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vore en gärningsperson. I artikeln Brottsoffrets uppkomst och framtid menar 

också Tham att rollen som brottsoffer sedan 70-talet blivit allt mer status-

fylld, brottsoffer kan ”ställa krav på sin omgivning att bli bemött med re-

spekt (…)” (Tham, 1998 s. 28). Brottsoffrets intressen och känslor uppmärk-

sammas också i högre utsträckning, medan gärningspersonens intressen blir 

mindre angelägna (Garland, 2001 s. 11 & s. 180).  Att det inte är främmande 

för ett flertal av de intervjuade eleverna att anta rollen som offer är utifrån 

det inte så anmärkningsvärt. Att vara brottsoffer är ingenting att skämmas 

över.44   

9.2.3 Genus 

Det är meningsfullt att se de skilda förhållningssätten till enkätfrågorna om 

delaktighet och om utsatthet som en genusfråga. De pojkar som förmedlar en 

ovilja att se sig själva som offer uttrycker till viss del detta i termer förknip-

pade med maskulinitet. Det handlar om att inte vara rädd, att inte passivt ta 

emot stryk utan att slå tillbaka, och att få respekt av andra (se Burcar, 2005). 

En offeridentitet är omöjlig att kombinera med den typ av maskulina identi-

teter som vissa av killarna i materialet har. Liksom att det är problematiskt 

för ett flertal tjejer att kombinera sin feminina identitet med att uttrycka del-

aktighet i vissa brottstyper. Jag har tidigare använt ett citat från en kille (Ip 

1) för att visa hur begreppet rädd gjorde att han inte ville tänka efter på frå-

gan om utsatthet för hot så att man blivit allvarligt rädd. Eleven menade att 

han aldrig skulle erkänna att han blivit rädd, varken för sig själv eller för 

någon annan. Elevens förhållningssätt är ett bra exempel på hur maskulinitet 

uttrycks i intervjuerna när frågor om utsatthet för våld diskuteras. Att se sig 

själv i en situation där han inte har kontroll och som ett offer är inte förenligt 

med elevens maskulina identitet. Just när det kommer till rädsla presenteras i 

annan forskning liknande bilder av skillnader mellan pojkar och flickor. I 

Den nationella trygghetsmätningen (NTU) redovisas bland annat resultat där 

mer än dubbelt så många kvinnor än män utrycker en oro för att utsättas för 

misshandel eller överfall (Brå, 2011 s. 62). I en intervjustudie med ungdo-

mar om deras rädsla för våld beskrivs också hur ungdomar bland annat lik-

ställer ”tjejigt” med ”livrädd”, medan pojkar inte förväntas känna rädsla i 

samma utsträckning som flickor (Uhnoo, 2009 s. 24f. se även Tiby, 2006 s. 

113f.). Den här diskussionen kan också användas för att förklara fördelning-

en mellan pojkar och flickor på frågan om man blivit hotad så att man känt 

sig allvarligt rädd i Skolundersökningens resultat från 2008. Som framkom-

                                                      
44 Parallellt med synen på brottsoffret som någon fri från ansvar och som bör bemötas med 
respekt finns dock också en diskurs där brottsoffret tillåts skuldbeläggas, blaming the victim 
(Howard, 1984 s.270). Christie (2001) skriver om detta i termer av det ideala offret. För att ett 
brottsoffer ska få legitimitet och tillgång till de rättigheter och sympatier som förknippas med 
offerskapet bör hon eller han uppfylla vissa kriterier kopplade till respektabla egenskaper och 
attribut.   
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mit tidigare är det den enda frågan där flickornas prevalens är högre än poj-

karnas (se 8.5 Utsatthet för brott och tabell 4. Fokuserade frågor om utsatt-

het) (Brå, 2010 a s. 72f.). Jag menar att en anledning till fördelningen kan 

vara att många pojkar har svårare att erkänna sig rädda än vad många flickor 

har. 

Citaten ovan (Ip 9) från en tjej som ”nästan” blivit hotad av några killar 

framför henne och hennes kompis i en kö, kan användas för att exemplifiera 

hur hennes genus är mer tillåtande till att uttrycka rädsla. Hon menar att den 

situation hon beskriver inte gjorde henne allvarligt rädd, men det motstånd 

inför känslan som Ip 1 uttrycker finns där inte.  

Samtidigt finns det andra maskuliniteter och feminiteter representerade i 

materialet som tillåter alternativa identiteter. Det finns tjejer som både kan 

uttrycka en gärningspersonsidentitet och undviker en offeridentitet och det 

finns killar som undviker en gärningspersonsidentitet och inte har några pro-

blem med offeridentiteten. Att anta att ett förhållningssätt utifrån en feminin 

uppfattning av sig själv alltid skulle innebära passivitet och svaghet, liksom 

att en maskulin självbild alltid innebär en känsla av styrka och aktivitet, 

skulle innebära en grov förenkling. Pettersson (2002 s. 140ff.) menar exem-

pelvis att våldsutövande också kan ingå i att göra feminitet, samt att ett av-

ståndstagande gentemot våld kan innebär ett iscensättande av maskulinitet 

(se även Messerschmidt, 1993 s. 87ff.).  

Precis som för frågorna om delaktighet är det alltså rimligt att elevers 

identifikation styr vad som räknas med och inte räknas med i enkätsvaren 

när det gäller utsatthet. Utifrån resonemanget i avsnittet så skulle det handla 

om att personer vars identitet är oförenlig med en offerstatus undviker att 

tänka på och att räkna med vissa typer av erfarenheter.45  

9.3 Identiteten är mer eller mindre viktig 

I avsnittet Identitet i grova och lindriga brott (9.1.4) diskuterade jag att iden-

titeten har varierande betydelse i olika frågor om delaktighet i brott. Det 

handlar om en gradskillnad där identiteten är mer eller mindre tillåtande och 

att ett beteende kan uppfattas som mer eller mindre brottsligt eller problema-

tiskt. I föregående avsnitt Identitet och utsatthet för brott (9.2) för jag också 

fram tolkningen att det finns en skillnad i elevernas förhållande till frågor 

om delaktighet och frågor om utsatthet. En del elever har enklare att fram-

ställa sig som offer för brott än som gärningspersoner, och för andra är det 

tvärt om. Även när det gäller utsatthet verkar det vara en skillnad mellan 

                                                      
45 Det skulle vara intressant att göra en liknande analys utifrån begrepp som etnicitet och 
klass. Min tolkning av intervjuerna är dock att dessa identifikationer eller tillhörigheter inte 
uttrycks lika tydligt i elevernas utsagor. Jag har inte heller någon information om deras nat-
ionella eller ekonomiska bakgrund.  



 173 

olika typer av offerskap. En person som inte vill se sig själv som ett offer 

kan ändå erkänna att hon eller han har blivit bestulen eller gjort sig illa i ett 

slagsmål. Att erkänna att man har blivit hotad så att man känt sig allvarligt 

rädd är däremot ett för stort hot mot ens identitet. Man kan också se det som 

att utsatthet för vissa brott är mer kopplat till en brottsofferidentitet än andra. 

Det finns också andra delar av elevernas berättelser som visar att identite-

ten har olika betydelser i olika sammanhang. Analysen visar att vissa hän-

delser är betydligt mindre kopplade till en identitet som skötsam eller inte, 

respektive offer eller inte. Tydligast framkommer det gällande händelser 

som kan betecknas som icke traditionell brottslighet, att ladda ner filer från 

Internet eller annan Internetrelaterad brottslighet. Det här är handlingar som 

inte efterfrågas i de frågebatterier om delaktighet i och utsatthet för brott 

som funnits med i enkäten från starten 1995. Vissa händelser finns inte heller 

alls med i enkäten utan har endast kommit upp i intervjuerna. Den här typen 

av icke-traditionell brottslighet verkar inte vara lika kopplad till en identifi-

kation som skötsam eller strulig respektive gärningsperson eller offer. Att ha 

blivit utsatt för att någon har hackat sig in på ens MSN-konto (chattpro-

gram), och berätta om det, orsakar inte en förstärkt offeridentitet. På samma 

sätt behöver det inte innebära ett hot mot en skötsam identitet att erkänna att 

man har laddat ner musik. En intervjuperson utrycker det såhär: 

Internetfrågorna funderade jag på ganska mycket. Dom tänkte jag igenom. 
Men typ… ah typ: Har du slagit nån med våld så att man behövde besöka 
skolsyster eller nåt sånt. Det vet man ju direkt om man har gjort så då tar man 
bara ja eller nej. 

(Ip 4) 

Han menar att våld är någonting man vet på en gång. Det kan handla om att 

han menar att det är ett allvarligare brott och därför kommer man ihåg det. 

Men en möjlig tolkning är också att våld, till skillnad från Internetrelaterad 

brottslighet är knutet till identiteten, och att man tar hjälp av sin självbild när 

man väljer hur man ska förhålla sig till frågan och därför kan svara snabbt 

utan att fundera.  

Identitetens betydelse kan således variera mellan olika frågor då olika ty-

per av händelser är mer laddade. Men det kan också handla om att vissa frå-

gor helt enkelt är svårare att besvara för att eleven känner sig osäker eller att 

det jobbigare då frågan kräver en stor arbetsinsats. I de tidigare teoretiska 

resonemangen om identitetens betydelse i besvarandet av en enkät, menar 

jag utifrån bland annat Belson (1981 s. 371f.) och Sudman m.fl. (1996 s. 70) 

att identitet och självbild blir extra betydelsefull om en fråga kräver mycket 

tankeverksamhet och arbete av den som ska svara. Det har också framkom-

mit i analyserna ovan att eleverna använder sin identitet för att förenkla bes-

varandet av enkäten. Genom att utgå från sin självbild, vad de är för typ av 
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person och hur de anser att de brukar bete sig, behöver de inte lägga ner alls 

lika mycket arbete som de skulle behövt om de stannade upp på varje fråga, 

sökte igenom minnet, och återvände till frågan för att kontrollera att minnet 

passade. 

I föregående kapitel framfördes tolkningen att eleverna har en benägenhet 

att förstå enkätfrågorna utifrån vad de uppfattar som frågans övergripande 

meningen – vad man tror att frågeställaren egentligen är ute efter – snarare 

än att tolka dem ordagrant. Jag gjorde tolkningen utifrån att en enkätunder-

sökning på ett flertal sätt fungerar på samma sätt som andra sociala interakt-

ioner (Clark & Schober 1991 s. 17). Svaret på en fråga avges utifrån vad 

man tror är frågans avsikt. Jag menar att elevernas tolkningar utifrån den 

övergripande meningen också delvis kan handla om bekvämlighet, eller ef-

fektivitet, och således styras av identiteten. Citatet nedan har tidigare fått 

visa på hur en elev resonerade kring frågan om stöld från butik eller varuhus 

och hur hon menar att det krävs mycket tankearbete för att komma på saker 

som hon skulle kunna ha tagit. 

Så det kanske är… ja… Det kanske var nånting, eller ja… Om jag hade stan-
nat till och tänkte mer så kanske så hade man kanske tänkt in lite mer på 
småvägar, som ja, det där med godiset och sånt därt. Då vet jag inte om jag 
hade kommit på nåt om jag hade funderat så… mer… men. Men det är mer 
att liksom ”Jag har inte stulit nånting” så. Eller vad man ska säga – som min 
egen uppfattning om stjäla, eller vad man ska säga… så… 

(Ip 6) 

Den här frågan kan bli extra arbetsam att besvara om hon skulle tolka den 

ordagrant. Hon väljer därför att tolka den mer generellt och gör då en tolk-

ning där svaret inte behöver utmana hennes självbild. Identiteten blir således 

extra viktig i besvarandet av frågor som upplevs mer arbetsamma. 

9.4 Under- och överrapportering 

De analyser av elevintervjuerna utifrån de teoretiska begreppen social inter-

aktion, identitet och självbild, som hittills har presenterats i kapitlet kan för-

enklat sammanfattas i ett par slutsatser. En skötsam identitet kan innebära att 

färre händelser, än vad som är möjligt utifrån en elevs erfarenheter, rapporte-

ras i besvarandet av en enkät. Och på motsvarande sätt kan en strulig identi-

tet innebära att fler händelser rapporteras än vad som hade varit fallet om 

självbilden hade varit en annan. Det här är inte ett resultat jag förväntade 

mig när jag inledde studien. Den förförståelse jag hade, delvis utifrån tidi-

gare forskning (se Junger-Tas, 1999 s. 323ff.), sa istället att elever med be-

gränsad erfarenhet av brott och problembeteende och med en skötsam bild 

av sig själva skulle rapportera lindriga förseelser i större utsträckning än 
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elever med mycket erfarenhet och en annan typ av självbild. Och de struliga 

eleverna med erfarenhet av grövre beteenden skulle inte komma att tänka på 

småsaker och därför inte räkna med dem. Några generella slutsatser bör som 

sagt inte göras på grund av studiens upplägg och materialets begränsade 

storlek, men det är en spännande bild som framkommer i intervjuerna.  

Begreppen över- och underrapportering är problematiska utifrån min ve-

tenskapsteoretiska utgångspunkt. De antyder att det finns ett sanningskrite-

rium eller en objektiv verklighet till vilket enkätsvaren förhåller sig – att en 

händelse antingen kan rapporteras felaktigt eller korrekt. Underrapportering 

skulle i så fall innebära att färre händelser än vad som är förväntat utifrån 

denna sanning rapporteras och överrapportering att fler händelser än vad 

som är förväntat rapporteras. Jag ställer mig dock skeptisk till att enkätsvar 

kan vara felaktiga eller korrekta i relation till en sådan objektiv verklighet. 

Begreppen över- och underrapportering används därför istället för att besk-

riva att fler eller färre händelser och erfarenheter av olika karaktär kan rap-

porteras. Så om jag ändå utifrån den här breda definitionen använder be-

greppen, kan resonemangen sammanfattas såhär: Jag förväntade mig att 

skötsamma elever skulle överrapportera och att struliga elever skulle under-

rapportera. Men istället visar de hittills redovisade resultaten att de sköt-

samma eleverna snarare underrapporterar och att de struliga, om något, över-

rapporterar.46  

 

9.4.1 Att räkna med respektive inte räkna med småsaker 

Det går emellertid även att göra tolkningar av intervjumaterialet som stäm-

mer med min förförståelse. Elevers skötsamma identitet kan göra att de 

kommer att tänka på fler lindriga förseelser, liksom att elever med en mer 

strulig identitet inte tänker på dem i samma utsträckning.  

I elevernas diskussioner kring exempel på lindriga situationer finns reso-

nemang i linje med min förförståelse om att elever med en skötsam identitet 

                                                      
46 Jag skiljer här inte aktivt mellan självbild och rapporterade brottsliga erfarenheter, 

främst på grund av att analysen visar att de rapporterade brottsliga erfarenheterna 

delvis är ett uttryck för självbilden och vice versa. Det handlar också om att den 

indelning som gjorts i skötsam respektive strulig identitet är en kvalitativ kategorise-

ring utifrån meningsbärande dimensioner. Det är inte i första hand eleverna som har 

kategoriserats, utan snarare de olika utsagor, uppfattningar och tolkningar de för-

medlat och uttryckt i intervjuerna (se kapitlets inledning). Då är det inte heller möj-

ligt att kontrollera beroendet mellan elevernas rapporterade erfarenheter och identi-

fikation på något annat sätt än utifrån den kvalitativa analys som görs. Graden av 

beroende mellan självbild och rapporterade erfarenheter skulle också vara svår att 

tolka då analysen i vissa avseenden pekar åt motsatta håll (se 10.5 Kan också vara 

tvärt om).  
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överrapporterar och att elever med en strulig identitet underrapporterar. Ele-

ver som ofta ger uttryck för en skötsam självbild associerar och tänker, i de 

fall de stannar upp och funderar på frågorna, på förhållandevis lindriga situ-

ationer. I citatet nedan svarar en tjej när jag undrar om det var någonting hon 

funderade på och fick henne att känna sig osäker när hon läste frågan om 

snatteri. 

Ja, faktiskt. Eh… Men det var väl bara på 12 månader så det… så jag skrev 
det inte. Men jag var typ 10 år, då jag var med min mor och handlade och så 
trodde jag att hon hade betalat för varan . /…/ Det hade hon inte, men jag tog 
den bara, ner i påsen för jag trodde att hon hade betalat den. Så ja… 

(Så om frågan inte hade varit om de senaste 12 månaderna utan hela livet, 
hade du räknat med det då?) 

Det hade jag nog ja (skratt). 

(Ip 9) 

 

På motsvarande sätt uttrycker en elev som i intervjun mest ger uttryck för en 

strulig självbild, att han inte alls funderade på vad han menar är småsaker. 

Jag tänkte inte ens på penna och sudd. Jag tänkte att det var så… Det var så 
trivialt eller meningslöst. 

(Ip 1)   
 

Trots att riktningen utifrån dessa redogörelser blir en annan än vad tidigare 

resonemang har inneburit, är tolkningen ändå att det fortfarande är ett ut-

tryck för elevernas identitet. Precis som att tidigare analyser visat att det 

skulle vara ett hot mot en skötsam självbild att stanna upp för mycket på 

frågor om man begått en brottslig handling, så kan det fungera förstärkande 

att komma att tänka på och i intervjun beskriva lindriga förseelser. Att för-

hålla sig även till lindriga eller triviala förseelser som brott kan fungera som 

ett uttryck för låg toleransnivå och hög moral, vilket passar med den sköt-

samma identiteten. Eleven i citatet nedan beskriver inte en händelse som hon 

själv har erfarenhet av utan resonerar kring en hypotetisk situation. 

Jo, jag kanske hade räknat med det, eftersom för mig är det… Det är ju inte 
nåt som jag gör sådär, så då hade jag säkert räknat med det i så fall. 

(Ip 5) 
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Till stor del handlar elevernas resonemang om lindriga förseelser om att 

minnas. Sannolikheten att minnas företeelser är störst om det är någonting 

som avviker från det normala eller är någonting man har bekymrat sig över 

(Sudman, 1996 s. 70f.). Har man mycket erfarenhet av brottsliga situationer 

blir det svårare att komma ihåg de lindrigare händelserna. Men om inte hel-

ler en lindrig händelse hör till det vanliga beteendet är det lättare att minnas 

den. Liksom om man känner skuld. Eleven i citatet nedan menar att hon 

aldrig skulle glömma att hon gjorde någonting som inte är tillåtet. 

 

Ja, för jag kommer ihåg mycket. Så alltså om jag gör någonting dåligt så 
känner jag alltid. Alltså jag har en känsla såhär, jag glömmer aldrig bort det. 
/…/ Jag får till och med… alltså om jag har förstört någons penna så känner 
jag liksom att jag har gjort något fel. 

(Ip 11) 

Att elever med en skötsam självbild minns och kommer att tänka på lindriga 

förseelser i större utsträckning än dem med en strulig självbild innebär dock 

inte nödvändigtvis att de räknar med dessa förseelser i enkätsvaren. Jag har 

tidigare skrivit att eleverna tolkar frågorna efter vad de uppfattar som den 

övergripande meningen, vad de tror att forskaren är ute efter. Ofta gör också 

de elever som kommer att tänka på lindrigare förseelser en bedömning att 

dessa inte bör räknas med. De menar att det nog ändå inte är dessa lindriga 

beteenden som frågeställaren är ute efter. Eleven som ovan beskriver hur 

hon aldrig skulle glömma bort en otillåten handling fortsätter sitt resone-

mang så här: 

Alltså jag tänkte på det, men jag var ju inte sådär osäker. Det var lite för… 
Alltså det var en lite för liten grej för att det ska räknas med tycker jag. 

(Ip 11) 

Samma fenomen uttrycks av en annan intervjuperson på det här sättet: 

Jag tänkte faktiskt på mitt skrivhäfte. För jag hade prövat att … och så har 
man inte fler sidor och så går man och tar ett nytt utan att läraren vet om det. 
Man går bara och tar det, man tänker inte riktigt över det, man ska ju bara 
använda det. Så det tänkte jag faktiskt över, om det var att ta något som man 
inte fick. 

(Räknade du med det då?) 

Nej, det gjorde jag inte. 

(Ip 9) 
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Att elever med en skötsam självbild kommer och tänka på fler lindriga hän-

delser bör utifrån ovanstående tolkningar således inte leda till någon över-

rapportering i enkäterna. Det är inte heller rimligt att anta att de struliga ele-

vernas benägenhet att glömma bort innebär en underrapportering med någon 

avgörande betydelse för Skolundersökningen resultat. De lindriga händelser 

som glöms bort liknar till stor del de händelser som istället väljs bort av de 

elever som ofta identifierar sig själva som skötsamma. Grupperna, i den mån 

man kan prata om grupper, skiljer sig inte åt i det här avseendet vilket inne-

bär att det i sammanhanget inte går att se det som systematisk över- respek-

tive underrapportering.  

9.5 Avslutning – självbild och identitet 

Att identitet och självbild ständigt finns närvarande både i individers med-

vetande och undermedvetande och styr tankar, beteenden och förhållnings-

sätt är tydligt i analysen av elevintervjuerna. Liksom att identiteten är någon-

ting som skapas och utvecklas i samspel mellan människor. Jag har visat hur 

elevernas självbild och identitet har betydelse för hur de tolkar enkätfrågorna 

och sina erfarenheter, hur de förhåller sig till enkäten och hur de besvarar 

både intervju- och enkätfrågor. I avhandlingens tidigare teoretiska delar har 

jag presenterat ett interaktionistiskt perspektiv på självdeklarationsstudier 

vilket innebär att enkäten, förutom att vara ett sätt att uttrycka sin identitet, 

fungerar likt andra sociala interaktioner där uttryck tolkas och besvaras uti-

från vad man tror att avsändaren menar och hur man tror att det svar man 

avger ska tolkas. Det har i texten benämnts som att eleverna tolkar och be-

svarar frågan utifrån vad de uppfattar som den övergripande meningen. 

Samma analys gäller för intervjuerna, där jag alltså menar att intervjufrågor 

tolkas och besvaras utifrån tolkningar om frågornas övergripande innebör-

der. 

Båda dessa aspekter av självdeklarationsstudier som sociala interaktioner 

– en chans att uttrycka och utveckla sin identitet och att frågorna tolkas uti-

från en övergripande mening – handlar till stor del om frågan om social 

önskvärdhet. Social önskvärdhet lyfts ofta fram som problem i surveysam-

manhang generellt, men är extra aktuellt när frågorna berör känsliga områ-

den som exempelvis brottslighet (Phillips, 1971; Sudman & Bradburn, 1974; 

Björkman, 1979; Bergman & Wärneryd, 1982; Junger-Tas & Marshall, 

1999). Det handlar om att respondenter tenderar att besvara frågor på ett sätt 

att svaren inte ger uttryck för ett beteende eller en attityd som bryter mot 

normer om vad som är socialt accepterat (Björkman, 1979 s. 32; Bryman, 



 179 

2002 s. 174).47 Tolkningen av elevernas framställningar är att eleverna upp-

fattar enkätfrågornas övergripande mening utifrån den bild de har av vad 

som är socialt önskvärt i samhället samt att deras bild av vad som är socialt 

önskvärt formas av hur de uppfattar frågornas övergripande mening. Precis 

som avseende identitet och enkätfrågor menar jag att det finns en ömsesidig 

påverkan mellan elevernas uppfattning om vad som är socialt önskvärt och 

hur de tolkar enkätens frågor. Den generella kontexten kring Skolundersök-

ningen, att Brå står som avsändare och att introduktionstexten till frågorna 

om delaktighet i brott beskriver att det nu handlar om otillåtna handlingar, 

säger till eleverna att det är socialt icke-accepterade beteenden som efterfrå-

gas. Elevernas bild av vad som är socialt accepterat är således avgörande för 

hur de tolkar frågorna. Deras fortsatta uppfattning om vad som inte är socialt 

önskvärt formas sedermera då också av vad som efterfrågas och hur de tol-

kar detta.  

Min tolkning är också att vad som är socialt önskvärt kan variera bero-

ende på identitet, samt att skilda identiteter kan vara olika tillåtande när det 

kommer till att avvika från vad som är socialt önskvärt i samhället i stort. 

Vad som är socialt önskvärt för en elev som befinner sig i ett visst samman-

hang med en viss självbild, behöver inte vara socialt önskvärt för en elev 

med en annan självbild.  

Att betydelsen av social önskvärdhet varierar beroende på frågornas käns-

lighet framkommer också i analysen. Att avge ett socialt icke-önskvärt svar 

på frågor om delaktighet i stöldbrott innebär inte samma hot mot en skötsam 

identitet och är inte lika stämplande som att avge ett liknande svar på frågor 

om delaktighet i våld. Socialt önskvärda beteenden respektive socialt icke-

önskvärda beteenden, liksom socialt önskvärda svar respektive socialt icke-

önskvärda svar motsvarar inte några svart-vita dikotomier, utan bör snarare 

ses som grader och variationer där individer har olika starka identiteter i 

olika sammanhang och olika frågor och beteenden har olika stark laddning.  

                                                      
47 I det här kapitlet hanteras elevernas varierande tendenser att avge socialt önskvärda svar 
inte som att det handlar om medvetna avsteg från sanningen eller annorlunda uttryckt, att 
eleverna ljuger. Relevansen är istället att elevernas uppfattningar om vad som är socialt önsk-
värt beteende och vad som är socialt önskvärda svar samspelar med deras identitet och deras 
tolkningar av sina erfarenheter och enkätfrågorna.  
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10. Rationaliseringar och identitet 

Frågan om rationaliseringar har berörts i begränsad bemärkelse i tidigare 

kapitel. Det handlade då främst om att eleverna verkar uppleva vissa beteen-

den som mindre problematiska att uppge i enkäten och i intervjuerna. De 

elever som har en skötsam självbild och som i de flesta fall inte vill koppla 

sig samman med otillåtna beteendena kan ändå medge att de varit med om 

situationer om det är möjligt att rationalisera kring händelsen och göra att 

den inte förändrar den skötsamma självbilden. Detta kallas kallas inom 

stämplingsperspektivet för primär avvikelse (Lemert, 1951 s. 71). I det här 

kapitlet ska elevernas rationaliseringar utvecklas något, men grunden är den-

samma som när begreppet använts i tidigare kapitel, det vill säga att rational-

iseringar blir ett sätt att hantera situationer där självbilden utmanas. Teorier 

kring rationaliseringar och neutralisering har inte varit en generell utgångs-

punkt i analysen av materialet utan har framkommit i analysarbetet och an-

vänts som en hjälp i tolkningen av resultaten. Jag har därför valt att kortfattat 

beskriva teorierna här i anslutning till resultaten istället för i de renodlat teo-

retiska kapitlen.   

Begreppet rationalisering härstammar från psykologin och åsyftar då en 

medveten eller undermedveten försvarsmekanism som gör individens bete-

ende eller tanke socialt accepterad (Karlsson, 2007 s. 56). Inom kriminolo-

gisk teori har begreppet rationaliseringar främst använts och utvecklats av 

Sykes & Matza (1957). De menar att normbrytande beteende, som brottslig-

het, är möjligt för dem som lär sig och utvecklar tekniker att rättfärdiga ett 

sådant beteende. I artikeln ”Techniques of Neutralization”  beskriver de fem 

typer av neutraliseringstekniker: The Denial of Responsibility (Förnekande 

av ansvar); The Denial of Injury (Förnekandet av skada); The Denial of the 

Victim (Förnekandet av offer); The Condemnation of the Condemners (För-

dömmandet av de som fördömmer); The Appeal to Higher Loyalties (Högre 

lojaliteter) (Sykes & Matza, 1957 s. 667f.; Sarnecki, 2003 s. 216f.).  Scott 

och Lyman (1968) använder istället begreppet accounts för att beskriva mot-

svarande fenomen. Accounts används av individer för att svara på anklagel-

ser och förklara ett oönskat beteende eller handling hos dem själva. Istället 

för Sykes och Atzas fem tekniker delar Scott och Lyman upp accounts i två 

olika typer, ursäkter och rättfärdiganden. Individer använder ursäkter för att 

inte behöva ta fullt ansvar för en handling de håller med om var fel och som 

de erkänner att de gjort. Rättfärdiganden används istället när individer tar 
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ansvar för handlingen, men de menar att det i grunden inte var någonting fel 

med att begå den.  

Utifrån elevernas förhållningssätt i intervjuerna är min analys att de i för-

hållande till enkäten inte använder rationaliseringar, ursäkter och rättfärdig-

anden för att försvara sig från en anklagelse från någon annan. Det handlar 

snarare om att kunna hantera erfarenheten inför sig själv. I intervjuerna är 

det dock möjligt att de delvis tolkar situationen som en anklagelse och meto-

derna används för att förklara sitt beteende för mig som intervjuare. I texten 

använder jag mig av begreppet rationalisering när jag avser det generella 

konceptet, men gör en uppdelning enligt Scott och Lymans begrepp när det 

är relevant.  

Jag menar att en rationalisering kan göra att eleven inte behöver räkna 

med en upplevd händelse i sitt enkätsvar och med det undvika att påverkas i 

sin självbild på ett sätt man inte önskar. Att rationalisera kan vara ett sätt att 

bevara sin skötsamma identitet. Till viss del kan det också handla om att 

göra det möjligt att behålla en strulig självbild och att bekänna att man har 

gjort en del av sakerna som efterfrågas i enkäten, men ändå kunna vara en 

bra person. 

Ett gemensamt förhållande för de olika sammanhang i elevernas fram-

ställningar där rationaliseringar blir aktuella är att det är en fråga om skuld. 

Genom olika ursäkter tar man bort sin egen skuld, handlingen blir inte pro-

blematisk, det är inte brottsligt och behöver inte räknas med i enkäten.   

En motsvarande analys presenterar Uhnoo i sin avhandling i sociologi 

(2011). Uhnoos huvudsakliga fokus ligger vid ungdomars moralarbete kring 

våld, som hon definierar som ”att skapa, återskapa och förhandla om regler 

för legitimitet och illegitimt agerande” (s. 35). Hon fördjupar sig således mer 

i frågan om skuld kontra oskuld och legitimitet kontra illegitimitet än vad jag 

gör här, där frågan om rationaliseringar och skuld fungerar som ett av flera 

teman i analysen. I både min och Uhnoos analys framgår dock hur ungdomar 

kan förhandla kring olika situationer för att ge dem olika typer av mening 

och betydelse i skilda sammanhang. Genom att hänvisa till exempelvis relat-

ioner, avsikter och kontexter kan beteenden göras mer eller mindre tillåtna.  

10.1 ”Det gör alla hela tiden” 

En ursäkt som eleverna använder när de resonerar kring olika beteenden och 

ibland för att slippa känna skuld är att beteendet knappast är ett normbrott då 

det är någonting man ser hända omkring sig ofta och man vet att det är 

många som gör det. Att det är ett vanligt beteende kan innebära att det sker 

en undermedveten automatiskt rationalisering – redan från början, när man 

gjorde handlingen, så uppfattades det inte som allvarligt, man kommer inte 

ihåg det och händelsen räknas således inte med i enkätsvaret. Men också att 

man rationaliserar när det i enkäten blir aktuellt att ta ställning till händelsen, 
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och konstaterar att det här är någonting som alla gör. Detta för att det ska 

passa den bild man har av sig själv och kunna fylla i det svar som känns 

bekvämt, eller för att slippa stanna upp och fundera så mycket på frågan. En 

elev tror exempelvis inte att han skulle komma att tänka på en situation där 

han ristade in någonting på ett bord. Han menar att eftersom han ser många 

göra det ofta i skolan så tänker han inte heller på det när han gör det. På 

samma sätt menar eleven i citatet nedan att han inte skulle tänka på en hän-

delse där han skrikit åt folk på stan och hotat dem, om det inte handlade om 

att få värdesaker.
48

 Han tror inte att han skulle komma ihåg en sådan hän-

delse och räkna med det i enkäten. 

För det är så vanligt att folk gör det, så då tänker man… Nej.  

(Ip 4) 

Förklaringen ges också av en annan elev när han beskriver varför han inte 

skulle räkna med samma typ av händelse. 

Nej, inte sådär alltså. Det där räknar jag inte. Det är så här…, det är sånt som 
händer vardagligen typ. ”Flytta på dig, jag ska sitta här” och sånt.  

(Ip 18) 

Samma resonemang finns också när det kommer till frågorna om utsatthet. 

Eleven i citatet nedan resonerar kring frågan om utsatthet för hot för att få 

sak och menar att hon inte skulle räkna med en situation där hon fått en 

knuff för att hon inte ville bjuda på en cigarett. 

Nej, det skulle jag inte för det är ändå så… Jag tror… Alltså det är någonting 
som alla gör. Alltså någonting eftersom att… Ja, de flesta är rätt vana att få 
sin vilja igenom och då… 

(Ip 6) 

Utifrån de här tolkningarna blir det rimligt att anta att elevernas enkätsvar är 

beroende av den miljö i vilken de vistas. Om en situation måste avvika från 

det normala för att komma med i enkäten är det avgörande vad som är nor-

malt i elevernas omgivning. Elever som ofta ser eller har många egna erfa-

renheter av vissa typer av händelser kommer inte uppfatta detta som ett 

normbrott i samma utsträckning som elever som inte exploateras för dem. En 

                                                      
48 Viktigt att påpeka här att enkätfrågan efterfrågar just hot för att få sak och de intervjuade 
forskarna menar att andra typer av hot inte ska räknas med i svaren på frågan. Eleverna i 
citaten här lyfter dock inte det som anledning till att händelsen inte ska räknas med. För dem 
handlar det istället om att det är en situation som händer för ofta för att man ska komma att 
tänka på det. 
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knuff får inte samma betydelse i ett sammanhang där det är en vanlig hän-

delse som i ett sammanhang där det är en ovanlig händelse. Och att göra en 

repa i ett bord i skolan får inte samma betydelse om det görs i en skola med 

många repor i borden som om det hade gjorts i en skola eller del av skolan 

där möblerna är nya och hela.  

10.2  ”I jämförelse med vad andra gör så är det här 
ingenting” 

Även när det kommer till situationer som inte uppfattas som lika frekventa 

och till händelser som i större utsträckning upplevs som brottsliga kan rat-

ionaliseringar användas för att rättfärdiga sitt beteende. Ett sätt är då att jäm-

föra sig med andra som gjort fler och grövre saker. Här blir det dock inte 

endast en ursäkt för att inte behöva räkna med händelsen i enkätsvaret. Istäl-

let kan också rationaliseringen möjliggöra ett jakande svar utan att eleven 

stämplas som mer strulig än vad identiteten tillåter. Att framhålla andra som 

betydligt värre än sig själv blir också en strategi som gör det mer bekvämt att 

i intervjun berätta om handlingar man har begått. En elev berättar att hon 

bland annat har tagit ett par jeans i en butik och fortsätter sen med att för-

klara att det egentligen inte är så farligt. 

Det är ingenting. Jag tänker fortfarande sådär, att ta någonting från en affär 
eller nånting, det är ingenting. För så mycket som ungdomar tar nu då… Det 
jag gjorde är ingenting i jämförelse med dem. Ingenting. De tar med väskor, 
och tar alltså såhär typ nio plagg, och då menar jag plagg för såhär över 1000 
spänn. Jackor alltså… Jag tog bara ett par jeans för 300. 

(Ip 16) 

Det kan också handla om att man är med kamrater som gör någonting. 

Egentligen tycker man inte att det egna beteendet är okej, men i jämförelse 

med vad de andra gjorde så är den egna skulden förhållandevis liten. Eleven 

i citatet nedan menar att han funderade mycket på hur han skulle besvara 

enkäten när det kom till saker som hans kompisar har gjort. Han har dåligt 

samvete och tycker ibland att han borde betett sig annorlunda. Men i jämfö-

relse med sina kompisar är han ändå en skötsam person.  
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Ja, jag tänkte till lite grann för jag har varit med om såna saker, att kompisar 
har tagit pennor från lärarrummet eller någonting annat. Jag har varit med och 
jag har sagt till många gånger, men ibland så kan de inte lyssna – när man är 
liksom många och det är bara en som säger till. Då brukar de inte lyssna så 
mycket. Jag brukar gå därifrån. Men jag tänkte till lite, det kan ju vara mitt 
fel också, för jag var med och sa inte tillräckligt till dem. Men det är nog ing-
en gång tycker jag. Man har inte gjort det. Jag har ändå sagt till.  

(Ip 17) 

Resonemanget återkommer senare i samma intervju. Här handlar det istället 

om våld och hot. 

När jag var med dem så såg jag liksom att de hotade de yngre och så, kanske 
tog nåt från dem – pengar och sånt. Och då tänkte jag till lite. Var det lik-
som…? Var jag liksom med då eller inte? Jag sa inte till liksom, och jag 
gjorde ingenting, jag kanske stod där och kollade på. Så jag tänkte till lite 
grand. Men jag tycker att det där, det räknas inte in. För att om jag skulle 
säga till så kanske den personen vänder sig till mig och det skulle bli bråk 
mellan oss. Så man vågar liksom inte då. Så jag tycker inte att det räknas in.  

(Ip 17) 

Det blir tydligt hur eleven rationaliserar för att minska känslan av egen 

skuld. Han argumenterar för att han inte hade kunnat göra annorlunda och att 

han själv nästan var ett offer i sammanhanget. Resonemanget kan också tol-

kas utifrån tidigare analyser om självbild och identitet. Om han hade räknat 

med situationerna i citaten hade det gjort honom till medskyldig, situationer-

na hade då definierats på ett annat sätt, vilket hade påverkat den bild han har 

av sig själv. Genom de ursäkter han framhåller slipper han dock räkna med 

händelserna och identiteten hotas därmed inte.  

I termer kopplade till accounts kan den här typen av resonemang ses som 

en typ av rättfärdiganden. Det eleven har gjort rättfärdigas genom jämförel-

ser med andra.  

10.3 Avsiktlighet 

Ytterligare ett område där eleverna rationaliserar kring sitt beteende handlar 

om avsiktlighet eller snarare frånvaro av avsikt i en handling. Även här är 

det en fråga om skuld, om en handling inte var avsiktlig ska man inte behöva 

känna någon skuld och behöver inte heller räkna med det i enkätsvaret. Den 

här typen av rationalisering kan istället förstås som en form av ursäkt där 

eleven inte tycker sig behöva ta ansvar för händelsen. En elev berättar om en 

förhållandevis allvarlig våldshändelse, men definierar det som en olycka och 

menar att han därför inte kom att tänka på det när han besvarade enkäten. 
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Ja, jag har slagit en så att han behövde åka till sjukhuset. Men jag tror inte jag 
tänkte på det då faktiskt. För det var lite så att han föll omkull och bröt ar-
men. Så jag tänkte lite då att det också var en olycka. /…/  Det var jag som 
ringde ambulansen så då skulle jag nog sett det som en olycka helt enkelt. 
För det är inte riktigt vad man tänker på när man läser frågan. 

(Ip 1) 

I allmänna resonemang kring frågorna och utifrån de hypotetiska situation-

erna som jag beskriver för eleverna uttrycker också flera av dem att vad som 

var avsikten bakom en handling har en avgörande betydelse. I flera av frå-

gorna i enkäten är också formuleringen sådan att handlingen ska vara avsikt-

lig. När det gäller frågorna om utsatthet blir det emellertid mer komplicerat, 

då det är svårare att bedöma någon annans avsikt. Det får då betydelse vad 

man har för relation till personen som har utsatt en, eller vad man vet om 

personen och hur man tolkar situationen utifrån det. En elev som kryssat i att 

han blivit utsatt för ett hot så att han känt sig allvarligt rädd menar att det 

hade betydelse vad han visste om personen sedan innan.  

/…/ För han har gjort mycket så, Jag vet han slår folk. Jag vet att han brukar 
slåss, han har ett dåligt rykte typ. Alla säger att han gillar att slåss och så. 

(Ip 13) 

Om förkunskapen hade varit annorlunda hade han tolkat avsikten på ett an-

nat sätt och inte räknat med händelsen när han besvarade enkäten. 

Alltså för om jag vet att han inte skulle göra nåt då skulle jag inte ha brytt 
mig. 

(Ip 13)  

Avsikten kan också tolkas utifrån hur personen beter sig efteråt, om man ber 

om ursäkt och säger att det inte var med flit. 

Om den inte hade bett om förlåtelse så hade jag ju räknat med det, men ber 
den verkligen om förlåtelse och man riktigt tror på den så hade jag inte gjort 
det. 

(Ip 8) 

Frågan om skillnader i objekt- respektive subjektpositioner beroende på om 

det handlar om att delta eller blir utsatt för handlingar blir här återigen aktu-

ell. När eleven ska svara på frågor om utsatthet är hon eller han inte det hu-

vudsakliga subjektet och det krävs då en vidare kontextualisering för att 

avsikten i en situation ska kunna tolkas.  
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10.4 Relationer 

Relationen mellan gärningsperson och offer brukar tas upp som en viktig 

faktor i diskussioner kring anmälningsbenägenheten och det mörkertal som 

finns associerat med kriminalstatistiken. Man antar att fall där gärningsper-

sonen är känd för offret anmäls till polisen i mindre utsträckning än om gär-

ningsperson och offer är främlingar (Persson, 1977 s. 479; Brå, 2006 a s. 

71f.).  Det är därför också intressant att se hur elever relaterar till olika typer 

av relationer i resonemang kring situationer och frågorna i enkäten och på 

vilket sätt det kan ses som rationaliseringar. 

Det genomgående intrycket av elevernas utsagor är att relationer är av be-

tydelse. Till stor del går det också i samma riktning som antagandena om 

anmälningsstatistiken. Om gärningsperson och offer känner varandra kan 

benägenheten att rapportera en handling i enkäten minska. Det gäller både 

om det är den som har blivit utsatt som ska rapportera händelsen och om det 

är den som har genomfört handlingen. De relationer som framkommer som 

betydelsefulla i sammanhanget är föräldrar, syskon och kompisar. Vad det 

innebär att ta någonting från sina föräldrar framträder främst i diskussioner 

kring frågan om att lura folk på pengar.49 Det handlar om att det inte räknas 

att ta någonting från sina föräldrar eftersom det ändå är från dem man van-

ligtvis får pengar. 

Det är väl inom familjen tänker jag. Då får man ju ändå pengar sådär. 

(Ip 14) 

Om man istället skulle lura någon annan vuxen på samma sätt skulle händel-

sen upplevas annorlunda och också räknas med i enkäten. 

Det känns inte så stort när det är från ens föräldrar sådär. Men om det hade 
varit från någon annan då tror jag att det hade varit… att jag hade skrivit i 
det. 

(Ip 11) 

Att det är just föräldrarna som utsätts för bedrägeriet gör det alltså mindre 

allvarligt, relationen och att man ändå hade fått pengar fungerar som en rat-

ionalisering och gör att en sådan händelse inte behöver räknas med i enkäten.  

Kompisrelationer är aktuella både när det kommer till våld och till stöld. I 

citatet nedan funderar eleven på om han skulle räkna med en händelse där 

han hade tagit någonting hemifrån en kompis. 

                                                      
49 Enkätfrågan om stöld från hemmet fokuseras inte i intervjuerna. 
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Jag tror inte det. Eller det beror på hur bra kompis man är med honom. Om 
det är ens bästa kompis så kanske man inte skulle tänka på det. 

(Ip 4) 

På samma sätt får olika typer av våldshändelser inte samma betydelse när det 

är mellan kompisar som om det hade varit med någon som man inte känner 

så bra eller med en total främling. Till stor del handlar det om att samman-

hanget ser annorlunda ut när man bråkar med kompisar. Man ser det då sna-

rare som skojbråk än som misshandel eller hot. 

Att man knuffar till en kompis bara för skojs skull. Eller att man har roligt 
och råkar knuffa nån. Och så händer det att de ramlar eller någonting annat. 
Jag tycker inte att det räknas in. Men om det är nån man inte känner till och 
går liksom bara och knuffar till så att han eller hon ramlar, då kan det liksom 
räknas in lite grand. Men när det är en kompis som man skojar lite med, då 
räknas det inte in. 

(Ip 17) 

Jag menar att rationaliseringen här fungerar på liknande sätt som rörande 

avsiktlighet. Avsikten tolkas på ett annat sätt när det är en kompis. Och om 

man uppfattar det som att det inte finns någon allvarlig avsikt bakom händel-

sen är den lättare att rationalisera. 

För om man känner personen och bara knuffar honom lite, då är det inte så 
farligt. Men om man går fram till någon… Nu när vi går i nian och man 
kanske går fram till en sjua som inte fattar nåt, då kanske det är… Han är 
rädd… Då kanske man hade… Ja. 

(Mm. Så det handlar om hur…?) 

Ja, vem man gör det mot. 

(Ip 4) 

Betydelsen av syskonrelationer framkommer främst i intervjuerna när det är 

utsatthet för våld som diskuteras och det finns exempel på rationaliseringar 

som gör att våld mellan syskon inte räknas in i enkäten.50 

                                                      
50 Enkätfrågorna om delaktighet i våld separeras i våld inom och utanför familjen och frågan 
om våld inom familjen har inte fokuserats i intervjuerna.  
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Jag gör det faktiskt med min storasyster, men det är inte… Alltså vi slår 
varandra och sen så blir vi kompisar efter en minut. /…/ Jag tänkte på ett 
rivmärke som hon har gjort på mig. /…/ Nej. Och det var verkligen djupt. 

(Om det hade varit någon annan som hade gjort samma grej, som inte var din 
syster…? 

(Skratt) Ja då skulle det bli andra bullar. 

(Ip 16) 

Men både när det gäller syskon- och kompisrelationer så finns det delar av 

intervjuerna som ger en annan bild. Det kan också vara så att det blir svårare 

att rationalisera kring en händelse om det är nära anhöriga inblandade. Man 

upplever det som ett större svek och handlingen blir då allvarlig. Att stjäla 

från en kompis skulle exempelvis kunna kännas värre än att stjäla från en 

främling och därför kommer man ihåg det och räknar med det i enkätsvaren. 

Samma elev som ovan menar att det inte är så farligt att bli slagen av sin 

syster har en helt annan syn på att stjäla från kompisar. 

Om jag skulle ha gjort nåt sånt där, så skulle jag… Alltså jag skulle verkligen 
skriva upp det. /…/ Jag skulle komma och tänka på det och alltså… För 
alltså, man tar inte saker från sina kompisar, man gör bara inte det. 

(Ip 16) 

Samma förhållningssätt finns också när det kommer till syskonbråk. Eleven i 

citatet nedan svarar på frågan om han skulle räkna med en situation där han 

blivit slagen av ett syskon. 

Ja, det är ju nästan värre.  

(Hade du kommit att tänka på det när du läste frågan tror du?) 

Ja. Om det var ett syskon. Ja, ja, det är klart. 

(Ip 13) 

  

10.5 Kan också vara tvärtom  

Rationaliseringarna kan dock också få en helt annan innebörd. Förutom av-

seende de allra sista citaten har de tolkningar som hittills presenterats handlat 

om rationaliseringar där eleverna hittar ursäkter för att inte behöva känna 
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skuld och inte räkna med händelser när de besvarar enkäten. Men det kan 

också handla om att man inte lyckas rationalisera en situation och därför inte 

klarar av att räkna med den. Skammen och skulden blir för stor för att hante-

ras och att räkna med det skulle innebära ett erkännande att det verkligen har 

hänt.  

Jag tänker faktiskt fortfarande på ett bråk. Men… Jag har tänkt på det i två år 
och jag hoppas… Alltså jag hoppas verkligen att… Det är min största öns-
kan, att träffa henne igen. /…/ Jag vet inte riktigt vad det handlade om. Jag 
gick bara fram och slog henne. Det var ett bråk mellan henne och en av tje-
jerna, så jag gick bara fram och slog henne. 

(Räknade du med det då, när du svarade?) 

Nej, alltså jag vågade inte erkänna det. Jag fattar inte att jag kan berätta det. 
Jag har inte sagt det till mina närmaste vänner. De vet det inte. Men det var 
allvarligt. Det kanske var det allvarligaste jag har gjort i hela mitt liv. 

(Ip 16) 

Att eleven inte räknade med händelsen handlar således inte om att den ägde 

rum utanför den efterfrågade tidsperioden, utan om att hon inte ville erkänna 

händelsen när hon besvarade enkäten. För att det ska vara möjligt att berätta 

om händelsen i intervjun rationaliserar hon sitt eget beteende genom att ana-

lysera sin bakgrund. I enkäten finns inte något sådant utrymme, men i inter-

vjun berättar hon bland annat om saker hon varit med om, och om sina för-

äldrar. Jag uppfattar det som att skuldkänslan blir då mindre och det är möj-

ligt att erkänna för sig själv och för mig om situationen. Att erkänna det ge-

nom att räkna med det i enkäten var dock omöjligt. 

Liknande resonemang finns hos samma intervjuperson i diskussioner 

kring de hypotetiska situationerna. När det handlar om att pilla hål på ett 

bussäte: ”Men det är så typ patetiskt att göra någonting sånt. Så jag skulle 

inte räkna med det även fall jag är anonym”; när det handlar om att ha lurat 

någon vuxen på pengar: ”Det är skamligt. Jag skulle inte ha räknat in det. 

Ingen gång.”; och när det gäller att stjäla från kompisar: ”Men alltså det är ju 

hemskt. Att stjäla från nån kompis, alltså det är skitäckligt. Jag skulle ha 

ljugit.”  

10.6 Avslutning – rationaliseringar   

Analysen visar att rationaliseringar finns närvarande i elevernas resonemang 

på ett flertal olika sätt. Eleverna kan rättfärdiga en handling genom att fram-

hålla att det ändå är någonting som alla håller på med, handlingen är inte så 

farlig i jämförelse med vad andra gjort, eller att det inte räknas när det hand-
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lar om någon man känner. Liksom att den kan ursäktas med att det inte var 

med avsikt och att man därför inte är ansvarig. Rationaliseringen gör att 

eleven inte behöver känna samma skuld, inte räkna med händelsen i enkät-

svaret och slipper förändras i sin självbild. Det kan dock också handla om att 

man inte lyckas rationalisera ett beteende när man ska besvara enkäten och 

skulden är för stor för att handlingen ska kunna erkännas för sig själv och 

rapporteras i svaret. Då hade istället en lyckad rationalisering gjort att hand-

lingen hade kommit med.  

Att endast händelser som uppfattas som avvikande räknas med i enkätsva-

ren, och inte andra händelser som skulle kunna passa in i frågorna innebär att 

elevernas miljö har betydelse för vilka beteenden som räknas med och inte. 

En elev som befinner sig i en kontext där relativt många otillåtna handlingar 

sker kan rationalisera bort fler handlingar på det här sättet än en elev som 

befinner sig i en kontext där fler handlingar skulle vara avvikande.  

En återkommande sammanfattande slutsats i tidigare kapitel har varit att 

eleverna i stor utsträckning tolkar och besvarar en enkät utifrån vad de upp-

fattar som frågans övergripande mening. Liksom i andra sociala interaktion-

er försöker deltagarna hitta just avsikt och mening i varandras uttalanden 

istället för att tolka dem ordagrant. Utifrån det här kapitlets analyser av ele-

vernas rationaliseringar skulle det vara möjligt att se elevernas tendenser att 

söka den övergripande meningen som att delvis vara rationaliseringar. En 

händelse som man erfarit och som passar med en bokstavlig tolkning av 

enkätfrågan kan rationaliseras genom att tänka att ”det är nog inte vad de 

egentligen menar med frågan” och därmed inte räknas med i svaret.  

Beroende på vad det är som enkäten ska mäta blir också betydelsen av 

rationaliseringar olika. Om tanken är att mäta faktiska händelser och man 

vill att frågorna ska tolkas bokstavligt för att samtliga svarande elever ska 

räkna med samma typ av handlingar kan rationaliseringarna innebära ett 

problem för studiens validitet. Rationaliseringarna kan göra att olika händel-

ser kommer med i svaren, det går inte att kontrollera och det blir osäkert om 

man mäter de händelser som avses. Men om syftet snarare är att mäta ele-

vernas upplevelser och tolkningar blir rationaliseringarna istället en del av 

det som ska mätas. Rationaliseringarna påverkar vad eleverna uppfattar sig 

ha gjort eller blivit utsatta för och är således en del av den subjektiva upple-

velse som mäts genom enkätens frågor. 
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11. Konkret kontextuell förförståelse 

De analyser som hittills presenterats i avhandlingen har visat att de intervju-

ade forskarna till viss del både önskar och tror att eleverna i sin tolkning av 

enkätfrågorna gör en kvalitativ bedömning av frågans övergripande mening 

istället för att alltid göra strikt bokstavliga läsningar, och att eleverna i enlig-

het med forskarnas förhoppning till stor del svarar på frågorna utifrån vad de 

tror att frågeställaren är ute efter. De kvalitativa bedömningarna som elever-

na gör är relativt samstämmiga mellan olika elever. De tolkar frågorna på 

liknande sätt, vilket kan förstås utifrån att elevernas kontexter också är rela-

tivt lika. Samtliga elever är ungefär 15 år gamla, de går alla i svensk skola 

och de får ungefär samma introduktion till undersökningen. Men samtidigt 

kan delar av kontexten skilja sig mellan eleverna. Vissa delar av deras sam-

manhang ser olika ut och de förhåller sig till enkäten utifrån detta. Bland 

annat så har elevers olika identiteter och erfarenheter betydelse för hur de 

upplever olika situationer och händelser, hur de tolkar enkätfrågor och vad 

de är bekväma att rapportera när de avger sina svar.  

Jag ska här ta upp några ytterligare kontextuella faktorer som bidrar både 

till bilden av en gemensam förståelse och att tolkningar kan variera mellan 

olika personer och grupper. I elevintervjuerna uttrycks detta bland annat i 

hur eleverna associerar, vilka sammanhang och kontexter de refererar och 

förhåller sig till. 

11.1 Skolmiljön 

Att eleverna i hög grad förhåller sig till sin närmaste omgivning har fram-

kommit ovan i samband med analysen av elevernas rationaliseringar. Ele-

vernas tolkningar av olika erfarenheter och vad som bör räknas med eller 

inte i enkätsvaren hänger samman med vad som vanligen sker i deras direkta 

miljö och vad de utifrån det uppfattar som normbrott. Att närmiljön har be-

tydelse för elevernas associationer utifrån enkätfrågorna är tydligt också när 

det inte rör rationaliseringar. Framför allt är skolmiljön det sammanhang till 

vilket eleverna relaterar och associerar när de i intervjuerna resonerar kring 

hur de tolkat enkätfrågorna. När de får frågan hur de tänkte när de läste de 

olika enkätfrågorna uttrycker ett flertal elever explicit att de tänkte på saker 

som händer i skolan. Det gäller både på frågor om egen delaktighet och frå-

gor om utsatthet, men företrädelsevis på frågorna om våld och hot.  
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Jag tänker mest att det var… mest på saker som händer i skolan, inte utanför. 

(Ip 14) 

Skolan är en konkret närmiljö som det är naturligt för eleverna att relatera 

till. Exempel på skolrelaterade situationer i elevernas associationer är mobb-

ningsliknande händelser och trakasserier, interaktionen mellan yngre och 

äldre elever och skojliknande bråk med kompisar. Eleverna associerar och 

relaterar till skolan både när det rör händelser de tycker är allvarliga och har 

räknat med i enkätsvaren, och när det gäller situationer de tycker är för små 

för att komma med. Till skillnad från diskussionen om elevernas rational-

iseringar handlar det här alltså inte i första hand om att eleverna inte räknar 

med händelser för att de upplever dem som för frekventa utifrån deras 

närmiljö, utan att de associerar och tänker på saker som de sett i skolan. Det 

är rimligt att elevernas tankar i första hand går till situationer som kan hända 

i skolan på grund av att enkäten besvarades i skolmiljö. Möjligtvis hade det 

sett annorlunda ut om enkäten hade besvarats i ett annat sammanhang. Jag 

har tidigare skrivit att eleverna inte har funderat så mycket på bråk med sys-

kon, kanske är det ett exempel på situationer som eleverna hade räknat med i 

större utsträckning om de fyllt i enkäten i sin egen hemmiljö där association-

er till syskonrelaterade situationer hade legat närmare till hands. 

Först tänkte jag om det hände nåt i skolan. Men syskonen tänkte jag inte på. 
Om vi hade bråkat eller nåt. 

(Ip 2) 

Viktigt att påpeka är dock att det inte är uteslutande skolrelaterade situation-

er som eleverna tänker på och räknar med i enkäten. Det finns även ett flertal 

exempel på händelser utanför skolan som eleverna tagit upp och som också 

framkommit i analyserna ovan.  

11.2 Saker man sett eller hört om 

Andra associationsbanor går via vad man själv bevittnat eller vad man hört 

att kompisar har gjort och varit med om. När man läser en fråga tänker man 

på händelser man sett eller hört om och tolkar delvis frågans mening efter 

det. Uppfattningen om vad exempelvis misshandel eller hot är formas av den 

erfarenhet man har av relaterade händelser, även om erfarenheten inte är att 

man själv har varit med om händelsen. Vad frågan betyder tolkas sedan uti-

från den uppfattningen. På intervjufrågan hur en elev tänkte när han läste 

enkätfrågan om hot för att få sak, svarar han genom att beskriva en situation 

som han har sett.  
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Nej, jag har aldrig hotat nån, men jag har sett en som har blivit hotad, det var 
lite äckligt. /…/ Det gick snabbt. Han sa att han skulle ge honom stryk om 
han inte fick mobilen. Men det hände inget. 

(Ip 7) 

Den situation han beskriver är den närmaste erfarenheten han har av det han 

först uppfattar att frågan handlar om. Hans erfarenhet har hjälpt honom att 

definiera vad personrån är, och den definitionen finns med i hans läsning av 

enkätfrågan.  

En annan elev beskriver att hon på frågorna om våld tänkte på sådant som 

brukar hända på fester. 

Det brukar ju bli slagsmål på fester ibland. Så då tänker man ju mest på det.  

(Det var såna grejer som kändes närmast, att du har varit med om liksom?) 

Ja, fast jag har ju inte… Jag brukar ju inte gå på fest så… 

(Men du har hört om det eller?) 

Ja 

(Ip 14) 

Det våld som hon hör mest om är sådant som händer på fester. Det blir hen-

nes bild av vad våld är och hon tolkar då frågan efter det.  

Några elever refererar också till filmer när de berättar hur de tänkte på 

frågorna. Det kan vara konkreta situationer man minns ifrån filmer eller en 

mer allmän bild av en typ av situation som man menar skapats efter vad man 

sett på film. En elev tänkte på en film hon precis sett när hon läste frågan om 

lurat folk för att få pengar. 

Alltså nu tänkte jag på den där filmen som vi såg. Då var det en tjej som lu-
rade att hon hade tappat pengarna till bussen, och det är ju ett sätt att lura. 

(Ip 14) 

Att media formar elevernas uppfattningar om hur olika situationer kan se ut 

och hur de bedömer vad den övergripande meningen är med en enkätfråga 

finns också närvarande i elevernas beskrivningar även när de inte explicit 

refererar till filmer. I citatet nedan, som också använts tidigare, beskriver en 

elev hur han tänker kring frågan om hotat för att få sak såhär: 
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”Stryk” då tänker man ju liksom … då var det hårt liksom… då var det mata 
på eller i stort sett… ”Vapen” det tänker man ju egentligen inte är en liten 
fickkniv, då tänker man ju en stor kniv eller nån kniv som bara (ljudeffekt, 
swish) eller pistol eller liksom så. ”Pengar eller andra värdesaker” det känns 
lite sådär Franz Jäger på nåt sätt. /…/ Alltså typ Joakim von Anka-pengar.  

(Ip 15) 

I det fortsatta resonemanget använder han orden diamanter och maffia för att 

beskriva vad han menar att frågan handlar om.  

Citatet nedan har använts tidigare för att visa på att elever tänker på 

ganska allvarliga händelser när de läser frågan om hot för att få sak. Här ska 

det illustrera att en elev kan ha stereotypa föreställningar om vissa brott. 

För när jag ser att det står ”hotat med stryk och vapen och sådant” så tänker 
jag på en man som springer ut från busken och står med en kniv och… 
(skratt) ”ge mig pengarna” och så. 

(Ip 9) 

Hon har ingen egen erfarenhet av någon liknande händelse och hennes asso-

ciation görs då utifrån en förhållandevis schablonmässig bild av vad frågan 

kan handla om.  

11.3 Avslutning – konkret kontextuell förförståelse 

Elevernas uppfattningar om vad för typ av händelser det är som borde räknas 

med formas således av saker man sett och hört om. Det kan vara situationer 

man ser på skolan, sådant man hört om av kompisar, sett när kompisar har 

gjort eller saker man ser på film. Till viss del hör och ser 15-åringar liknande 

saker och deras associationer och uppfattningar om vad frågorna handlar om 

samt vad de menar ska räknas med i enkätsvaren kan således antas vara rela-

tivt samstämmiga. Men det är samtidigt rimligt att det varierar mellan sko-

lorna vilken typ av handlingar elever ägnar sig åt, att stad och landsbygd 

skiljer sig åt i vad som händer i det allmänna rummet och hur man förhåller 

sig till olika företeelser, samt att enskilda individer exploateras för situation-

er vilket ger dem bilder av vad brottslighet handlar om och kan vara. Slutsat-

sen utifrån detta blir således att de flesta elever uppfattar och tolkar olika 

erfarenheter och enkätens frågor på i hög grad liknande sätt. Men att det 

också finns ett betydande utrymme att skilda kontexter kan påverka elever-

nas förståelse.  

Resonemanget väcker också frågan om stabiliteten i elevernas tolkningar 

över tid och vad det innebär för vilka händelser eleverna räknar med i enkät-

svaren. Ett av Skolundersökningens centrala syften är att undersöka ung-
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domsbrottslighetens utveckling. Tanken är bland annat att om eventuella 

mätfel i Skolundersökningen gör att det inte går att ge en exakt bild av en-

skilda nivåer, så kan man ändå anta att dessa mätfel inte varierar i någon 

betydande grad mellan de olika datainsamlingarna och att undersökningen 

därför ger en tillförlitlig bild av utvecklingen över tid (Brå, 2010 a s. 16). I 

vilken mån grunden för elevernas associationsbanor ser likadan ut över tid 

går det inte att dra några säkra slutsatser om utifrån det här materialet. Inte 

heller vad en eventuell variation skulle betyda för vilka händelser som kom-

mer med i Skolundersökningen resultat. Även här påverkas problemets vikt 

av hur man ser på brottslighet och vad det är självdeklarationsstudier kan 

och bör mäta – ligger fokus på förhand definierade faktiska händelser eller 

på elevernas tolkningar och upplevelser av händelser de varit med om? Jag 

återkommer till frågeställningen i den avslutande diskussionen.  
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12. Elevernas uppriktighet 

En central fråga kring elevernas förhållningssätt till självdeklarationsstudier 

och kring de svar de avger i enkäten återstår. Det är frågan om elevernas 

uppriktighet och ärlighet. I alla surveyundersökningar finns en risk att re-

spondenter av olika anledningar väljer att inte svara uppriktigt på frågorna. 

Frågor kan vara känsliga, obekväma och pinsamma och istället för att vara 

ärlig avger respondenterna de svar som uppfattas som socialt önskvärda. 

Självdeklarationsstudier om delaktighet och utsatthet för brott innehåller 

frågor om handlingar som inte bara är känsliga utan också straffbara och 

studiernas validitet ifrågasätts därför ofta utifrån en tveksamhet om skolele-

ver är beredda att erkänna handlingar som de har begått (Bergman & Wärne-

ryd, 1982 s. 123f.; Junger-Tas & Marshall, 1999 s. 291; El-Khouri & Sun-

dell, 2005 s. 130; Brå, 2010 a s. 16).  

Frågan huruvida skolelever är uppriktiga eller inte när de besvarar Skol-

undersökningens enkät har inte varit fokus i den här undersökningen. Främst 

då det inte uppfattats som det mest intressanta utifrån mitt perspektiv på 

självdeklarationsstudier. Om man menar att det endast är möjligt att mäta 

skolelevers tolkningar, upplevelser och uppfattningar och det inte går att 

förhålla sig till någon oberoende sanning blir det problematiskt att diskutera 

graden av uppriktighet. Jag har i tidigare resonemang om över- och under-

rapportering argumenterat för att det inte kan vara vare sig felaktigt eller 

korrekt att en händelse rapporteras i enkäten. Utifrån ett interaktionistiskt 

synsätt på surveyundersökningar blir det också problematiskt att friställa 

lögn, ärlighet och uppriktighet från andra delar av den sociala interaktionen 

inom ramen för enkäten. Jag har även uppfattat det som metodologiskt svårt 

att undersöka elevernas uppriktighet på ett adekvat och etiskt försvarbart 

sätt. 

De analyser som jag presenterat ovan visar också att det inte i huvudsak 

är en medveten bristande uppriktighet som gör att vissa handlingar eventuellt 

inte kommer med i mätningen. Tolkningen är att det snarare handlar om 

elevernas identitet, hur mycket de tänker efter, vad de minns och hur de tol-

kar frågorna som avgör vad som räknas med och inte.  

Då ämnet ändå i viss utsträckning kommer upp spontant i elevintervjuer-

na och jag har tillgång till ett material där försök görs att mäta elevernas 

egen uppfattning av sin egen och andras uppriktighet i en enkät om trygghet 



 197 

och utsatthet för brott (Tyresöenkäten),51 kommer jag likväl här beröra delar 

av frågan. När jag då använder begreppen uppriktighet och ärlighet menar 

jag när elever själva upplever att de inte har avgett ett uppriktigt svar. Det 

handlar således om att eleven har tolkat en fråga på ett visst sätt och minns 

en händelse hon eller han tycker passar in på frågan, men väljer att inte räkna 

med det. Eller att en elev inte minns någon händelse, men fyller i ett jakande 

svar. Att denna bristande uppriktighet således är medveten och att eleven 

själv definierar sitt svar som oärligt. Jag menar dock inte att den bristande 

uppriktigheten per definition handlar om att observerbara faktiska handlingar 

som ”borde” räknas med inte gör det och vice versa, då det endast är elevens 

tolkningar som kan mätas.  Däremot så antas elevernas tolkningar och upp-

levelser och deras faktiska handlingar inte vara oberoende av varandra. 

12.1 Skillnad på sig själv och andra 

I slutet av intervjuerna har jag frågat eleverna om de upplevde att de kunde 

vara uppriktiga när de besvarade enkäten. Endast en elev uttrycker att hon 

har ljugit i delar av enkäten, de övriga hävdar att de inte har haft några pro-

blem att svara ärligt och uppriktigt. Flera menar dock att det antagligen finns 

andra i klassen som inte har svarat lika ärligt. Det handlar bland annat om att 

personer som rapporterat att de inte har gjort så många av de efterfrågade 

handlingarna menar att elever som har gjort grövre brott inte vågar eller vill 

rapportera det.  

Såna som har gjort stora saker, som typ slagit ner nån och sånt därnt, jag tror 
att dom är ganska rädda för att… Eh, att det ska komma ut. Men är man som 
jag, jag har ju inte gjort nånting sådär stort som jag är rädd för ska komma ut 
och sådär, så vad heter det, då kan jag ju svara ärligt. Men folk som har gjort 
det, kanske känner sådär att ”Det behöver jag inte svara på för det är bara 
onödigt ” liksom. Ungefär så tror jag. 

(Ip 5) 

Eleven i citatet menar att en anledning till att hon kunde svara ärligt var att 

hon inte upplevde sig ha särskilt mycket att dölja, men tror att om man gjort 

många och grova saker är det rimligt att man är mer försiktig. Några elever 

som har rapporterat att de har gjort ett flertal saker och till viss del förhållan-

devis grova brott resonerar på liknande sätt fast tvärt om. Eleven i citatet 

nedan menar att det inte spelar honom någon roll om det skulle komma ut att 

han har gjort saker – alla vet det redan. De som inte har gjort lika mycket 

och inte är lika stämplade, de kanske är mer försiktiga när de svarar. 

                                                      
51 Se metodavsnittet (6.3.1) för en beskrivning av Tyresöenkätens genomförande. 
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Därför att jag bryr mig inte. Det är det… Ska jag säga. Jag skiter liksom i vad 
som händer. Jag vill svara ärligt och då gör jag det. /…/ De andra de tänker 
rätt mycket ”vad ska hända?” och bla bla bla… 

(Ip 4) 

En annan elev som uttrycker att han har förhållandevis mycket erfarenhet av 

brottsliga handlingar menar att han står för det som han har gjort. Men om 

man bara har gjort något litet så kanske man inte känner att man vill rappor-

tera det på samma sätt. 

Det beror nog på… Skäms man över det så skulle man nog inte göra det fak-
tiskt.  

(Ip 1) 

I Tyresöenkäten  med frågor till gymnasieungdomar om rädsla och utsatthet 

för brott fick eleverna svara på frågan i vilken grad de hade svarat uppriktigt 

och om de tror att de andra i klassen var uppriktiga när de besvarade enkä-

ten.
52

 Tyresöenkäten skiljer sig således från Skolundersökningen både avse-

ende population och frågeinnehåll då Tyresöenkätens huvudsakliga innehåll 

inte är frågor om delaktighet i brott. Endast en fråga ställs till eleverna om 

egen brottslig aktivitet. Om delaktighet i brott antas vara det känsligaste 

frågeområdet är det rimligt att fler elever skulle menat att de inte svarat helt 

uppriktigt i Skolundersökningen än vad som var fallet i Tyresöenkäten.  

På frågorna om uppriktighet i Tyresöenkäten fick eleverna uppge sina 

svar på en skala från ett till sju. Resultaten följer samma mönster som ele-

verna i intervjuerna. Man tror mer på sin egen uppriktighet än på andras. 

Nästan hälften (48 % n=690) har angivit den högsta graden av uppriktighet 

avseende dem själva och 23 procent det näst högsta alternativet. I bedöm-

ningen av andra elevers uppriktighet är också tyngdpunkten på den övre 

halvan, 57 procent av eleverna har skattat de andras uppriktighet till någon 

av de tre översta graderna på skalan och 74 procent till någon av de fyra 

översta graderna. Men endast 11 procent har angett den högsta graden när 

det var kamraternas uppriktighet som avsågs. Mönstret ser likadant ut för 

pojkar och flickor, men flickorna anger en högre grad av uppriktighet både 

för sig själva och för kamraterna. Skillnaden mellan könen är dock inte sig-

nifikant (egen uppriktighet t=0,925; kamraters uppriktighet t=1,128 p>0,05). 

Mellan uppfattningen om den egna och om kamraters uppriktighet finns ett 

signifikant samband. De som svarar att de själva har varit helt eller stort sett 

                                                      
52 I Skolundersökningens första publikation (Ring, 1999 s. 75) tas möjligheten upp att ställa 
en liknande fråga. Ring menar då bland annat att ett nekande svar på frågan om man svarat 
ärligt indikerar att man inte har gjort det, men att ett jakande svar på samma fråga inte är en 
garant för att så är fallet. I Skolundersökningen ställs istället en fråga om vad eleverna tyckte 
om att besvara enkäten, för att mäta den mer allmänna inställningen.  
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helt uppriktiga, tror detsamma om sina kamrater i större utsträckningen än de 

som menar att de inte varit uppriktiga själva. Medan de som menar att de 

själva inte svarat uppriktigt inte heller tror att kamraterna har gjort det 

(r=0,531 p<0,001). En viss skillnad går också att se om man jämför elever 

som avgett olika svar på den enda fråga i Tyresöenkäten som handlar om 

egen delaktighet. De elever som angett att de begått brottsliga handlingar ett 

flertal gånger eller som kryssat i att de inte vill svara på frågan, uppger en 

lägre grad av uppriktighet än dem som svarat att de inte har begått några 

brott eller gjort det någon enstaka gång (One way ANOVA F=3,937 

p<0,01). Ett sådant resultat är dock svårtolkat då vi inte vet hur de ser på sin 

uppriktighet i besvarandet av just frågan om egen brottslighet.  

Mönstret i elevintervjuerna och elevernas svar i Tyresöenkäten, att man 

uttrycker en högre grad av uppriktighet gällande sig själv än för andra, kan 

tolkas främst på två olika sätt. En möjlig tolkning är att eleverna inte upple-

ver att de svarar fullständigt uppriktigt på alla frågor, men att de i vare sig 

Tyresöenkäten eller i intervjuerna vill erkänna sin egen oärlighet. För att 

ändå förmedla till frågeställarna, att de inte helt bör lita till elevernas upprik-

tighet, anger man att andra antagligen inte har svarat lika uppriktigt. Den 

andra tolkningen är att de flesta elever är uppriktiga i sina svar i väldigt hög 

grad, men att de tror lägre om sina kamrater än vad dessa förtjänar. Det 

skulle i så fall innebära att de flesta elever gör sitt bästa för att besvara enkä-

ter seriöst. Det stämmer också med min övergripande upplevelse utifrån 

mötet med skolklasser och elever som besvarar Skolundersökningen, där det 

huvudsakliga intrycket är att eleverna tar undersökningen seriöst,
53

 samt 

med resultaten från Skolundersökningens egen avslutande enkätfråga. Där 

tillfrågas eleverna hur de tyckte att det var att svara på frågorna och svarar 

genom att kryssa i ett eller flera av svarsalternativen: tråkigt; meningslöst; 

jobbigt; svårt ibland; varken roligt eller tråkigt; roligt; intressant; helt okej; 

ganska lätt; vet inte. I den första publiceringen av Skolundersökningen som 

bygger på data från 1995 och 1997 framgår att andelen elever som avgett 

positiva eller neutrala omdömen klart dominerar (Ring, 1999 s. 73). Under 

varje omgång av Skolundersökningen har också samtliga enkäter granskats 

för att kunna sortera bort de enkäter där man uppfattar att eleverna inte tagit 

ifyllandet seriöst. Vid 2008 års datainsamling sorterade man bort två procent 

av de ifyllda enkäterna (Brå, 2010 a s. 15). 

För intervjuernas del är det dock rimligt att anta att intervjupersonerna 

inte är representativa för samtliga svarande elever. Chansen är mindre att 

elever som medvetet svarat slarvigt eller oärligt i enkäten ställer upp i en 

intervju. Dessutom är det svårt att i en intervju erkänna att man ljugit (en 

                                                      
53 Jag har tidigare problematiserat att närvaron av mig som utomstående forskare kan ha 
påverkat att eleverna tagit undersökningen på större allvar än om de varit ensamma med 
läraren och fått instruktioner från henne eller honom. Om det skulle förhållit sig på det sättet 
kan jag dock inte veta.  
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elev medger dock att hon inte har svarat ärligt på flera av frågorna, jag åter-

kommer till det nedan).
54

  

12.2 Anonymiteten 

Anonymiteten framstår som avgörande i elevernas motivering till deras är-

lighet i enkätsvaren. I svaret på frågan om de tycker att de kunnat svara ärligt 

på frågorna i enkäten så nämns ofta anonymiteten. För eleverna blir alltså 

frågan om uppriktighet också en fråga om hur mycket man litar på den utlo-

vade anonymiteten. 

Ja. Man är ju anonym på den.  Ja, man skriver ju inte namnet och sånt och då 
tänker man sig själv som anonym. Ja.  

(Ip 3) 

I sin studie från 1969 visade också Elmhorn att anonymiteten har betydelse 

genom att jämföra nivåerna av rapporterad brottslighet mellan ett anonymt 

respektive icke-anonymt urval av pojkar, där de pojkar som fått sätta sitt 

namn på enkäten rapporterade en lägre grad av brottsbelastning. Samma 

tendenser fann Roxell (2006 s. 169) när hon jämförde tre olika självdeklarat-

ionsstudier med olika grader av anonymitet. I den studie där respondenterna 

inte är anonyma är de rapporterade nivåerna av brottsligt beteende lägre. 

Hindelang m.fl. (1981)  ser däremot inte någon signifikant skillnad när de 

jämför ett identifierbart urval med ett anonymt och drar då slutsatsen att 

anonymiteten inte har någon avgörande betydelse. Den här typen av slutsat-

ser går dock inte att dra utifrån mitt material, då analysen av anonymitetens 

betydelse här bygger på kvalitativa tolkningar. 

Några av de intervjuade eleverna refererar spontant till anonymiteten även 

när intervjufrågorna syftar till att fånga deras tolkningar av enkätfrågorna. I 

början av intervjuerna, innan eleverna har hunnit förstå upplägget och inter-

vjuns struktur, uppfattar de att de hypotetiska vinjetterna handlar om 

huruvida de skulle ha ljugit eller svarat ärligt. Istället för att svara på om de 

skulle räkna med den beskrivna handlingen utifrån om den passar till frågan, 

svarar de på om de skulle vilja erkänna det i enkäten eller om de skulle ljuga. 

Och då blir svaret ofta ”Ja, man är ju anonym”. För eleverna handlar spon-

tant således enkätens kvalitet till stor del om elevers generella uppriktighet, 

vilken i sin tur är en fråga om man vågar lita på den anonymitet som utlovas. 

Eleven i citatet nedan svarar på frågan, om han skulle ha varit med om det, 

skulle han då räkna med en händelse där han pillat hål på ett bussäte. 

                                                      
54 Rimligt är att frågan om den egna uppriktigheten är väldigt känslig. Antagandet är att ele-
verna delvis anpassar sina svar i enkäten efter vad som är socialt önskvärt, man bör då också 
anta att det i intervjuerna sker en anpassning i svaret på en fråga om uppriktighet. 
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Ja. För det är ändå anonymt, varför ska man bry sig, det är bara att skriva i 
det som är sant. 

(Ip 12)    

Känslan av anonymitet påverkas dock också av situationen i klassrummet 

när enkäten besvaras. Även om man inte fyller i sitt namn så kan det finnas 

en oro att andra ska se vad man skriver. I Brås ordinarie skolundersökningar 

ges tydliga instruktioner till den personal på skolan som ska administrera 

enkäten att de inte ska gå runt i klassrummet så att elevernas känsla av ano-

nymitet inte hotas. Liknande instruktioner gavs i de klasser jag besökte, men 

efterlevdes inte i samtliga fall. En elev från en klass där två lärare gick runt i 

klassrummet medan eleverna fyllde i enkäten menar att hon tror det påverkar 

hur eleverna svarar. 

Vågar vara ärlig? Nej, det tror jag inte. Det är säkert kanske 70 % som inte 
vågar vara ärliga. 

(Och då är det för att man är rädd att nån ska se vad man skriver eller?) 

Ja, det tror jag. /…/  Man blir irriterad på att lärarna stirrar eller nåt sånt. Då 
kanske man ändå känner nån sån här form av press då. 

(Ip 11) 

Lärarna får också instruktioner om att enkäten ska besvaras individuellt, att 

det ska vara tyst i klassrummet och att det är bra om bänkarna står en bit 

ifrån varandra så att eleverna inte kan se varandras svar. Inte i någon av de 

klasser jag besökt har det varit tyst under ifyllandet och enkätens innehåll 

har kommenterats högt i klassrummet i varierande utsträckning. Det har 

också varit elever som med olika ursäkter rört sig runt i klassrummet, vilket 

en av intervjupersonerna vittnar om. 

Det var en kille som va rätt irriterande som håller på och kollar på saker man 
gör och liksom. Han kan ju lätt liksom bara kolla och man vill ju liksom inte 
att nån ska kolla, det är ju därför det… man vill ju va anonym liksom. 

(Ip 15) 

Den enda elev som uttrycker att hon ljög på ett flertal ställen när hon besva-

rade enkäten, menar inte att det var en rädsla för att bli identifierad som in-

divid som fick henne att ljuga. Hon ser det som att även om hon är anonym 

så är inte hennes skola det, och hon vill inte bidra till att skapa en negativ 

bild av skolan. Hennes skola ligger i en invandrartät förort till Stockholm 

och hon tycker att folk har fördomar om skolan och om invandrarungdomar. 

Om hon fyller i allt vad hon har gjort så förstärker hon bara dessa fördomar.  



 202 

12.3 Avslutning – elevernas uppriktighet  

Viss tidigare forskning har alltså visat att den upplevda anonymiteten påver-

kar svaren i självdeklarationsstudier om brottslighet och problembeteende 

(Elmhorn, 1969; Roxell, 2006).  När frågor har en känslig karaktär är det 

extra viktigt att man som respondent känner sig säker på att ingen obehörig 

får veta vad man svarar. Eleverna ger en liknande bild och menar att anony-

miteten är central för att man ska kunna svara ärligt på frågorna. Att avge 

socialt icke-önskvärda svar blir alltså enklare om man får vara anonym (se 

även Björkman, 1979). Samtidigt uttrycker några elever att anonymiteten 

inte är avgörande för att de ska avge uppriktiga svar. De står för vad de gjort 

och är inte rädda för att någon ska få veta det. Möjligen skiljer vad som är 

socialt önskvärt för de här eleverna sig delvis från samhällets normer i stort 

och anonymiteten behövs då inte som skydd för att kunna avge svar som inte 

överensstämmer med samhällets normer (se även 9.5 Avslutning – självbild 

och identitet). 
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13. Sammanfattande diskussion – Närstudien   

Avhandlingens tredje del, Närstudien, är en fördjupning av Brottsförebyg-

gande rådets självdeklarationsstudie om stöld, våld och annat problembete-

ende bland elever i årskurs nio, den så kallade Skolundersökningen. Jag har 

intervjuat tre forskare med koppling till Skolundersökningen om hur de ser 

på studien och vad den avser att mäta och nitton elever efter att de besvarat 

Skolundersökningens frågeformulär. Ytterligare tre ungdomar har fått fylla i 

formuläret under min observation och ombetts att högt formulera sina tankar 

under besvarandet. Närstudien har syftat till att undersöka hur skolelever 

tolkar Skolundersökningens frågor och hur man kan förstå dessa tolkningar, 

samt hur forskare ser på studien och vad den avser att mäta. I det här kapitlet 

avser jag att kort sammanfatta Närstudiens resultat. En vidare diskussion om 

hur jag ser på resultaten och vad de får för betydelse i tolkningen av Skolun-

dersökningen, samt en återkoppling till avhandlingens två första delar görs i 

den fjärde och avslutande delen.  

Närstudien har visat att elever i årskurs nio tolkar erfarenheter av brottsre-

laterade händelser och problembeteende på delvis olika sätt, liksom enkät-

frågor som ställs till dem om dessa erfarenheter. Det innebär då också att 

eleverna i viss mån skiljer sig åt i vilka händelser de inkluderar i svaren på 

frågorna.  Både elevernas svar på intervjuernas hypotetiska frågor, exempel 

på situationer de har eller inte har inkluderat i enkätsvaren och deras gene-

rella förhållningssätt när de diskuterar enkäten bidrar till bilden av elevernas 

varierande tolkningar. Samma händelse kan alltså uppfattas på skilda sätt av 

olika individer, där en individ tycker att händelsen passar in på vad som ef-

terfrågas i en enkätfråga och en annan uppfattar både frågan och händelsen 

på ett helt annat sätt.  

En generell tolkning av elevernas beskrivningar av vad som räknas och 

inte räknas, har varit att de i läsningen av frågorna söker den övergripande 

meningen med frågan. De försöker fånga vad det är som frågeställaren 

egentligen menar och är ute efter, snarare än att tolka frågorna bokstavligt. 

Precis som i annan social interaktion så tolkas betydelsen utifrån ett samspel 

mellan olika kontextuella faktorer – fysisk miljö, bilden av vem avsändaren 

är, vad kommunikationen tidigare har handlat om, ordval osv. (Blumer, 

1966; Clark & Schober, 1991). Samma synsätt går också att se hos de inter-

vjuade forskarna. De har en uppfattning om att elever i stor utsträckning gör 

tolkningar av enkätfrågorna som är rimliga utifrån forskarnas egen bild av 

vad som ska mätas. Vad forskarna avser att mäta med de enskilda frågorna 
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är dock svårare att får en samlad bild kring. Det handlar i stor utsträckning 

om handlingar som de menar skulle kategoriseras som brottsliga utifrån en 

legalistisk definition, men ibland är intresset mer sociologiskt och definit-

ionen då bredare.  

Min uppfattning är också att i ett större perspektiv är elevernas tolkningar 

av erfarenheter och frågor relativt överensstämmande eftersom de flesta 

kontextuella faktorer är gemensamma. Elevernas (och frågeställarnas) språk 

är exempelvis hög grad samstämmigt och de måste förhålla sig till samma 

samhällsnormer och lagar.  Elevernas uppfattningar om vad som är brotts-

ligt, vad olika beteenden innebär och vad enkätfrågorna betyder, skulle 

kunna variera i betydligt större utsträckning än vad de gör. Viktigt att påpeka 

är att de frågor från Skolundersökningens frågeformulär som jag har valt ut 

att fokusera i närstudien är dem som jag har uppfattat ger störst utrymme för 

disparata tolkningar. Jag har också valt de frågor från enkäten och formulerat 

hypotetiska vinjetter utifrån vad jag antagit skulle ge exempel på händelser 

som ligger i gränszonen för vad elever inkluderar eller inte inkluderar i sina 

svar. Detta just för att ge kunskap där det finns en stor osäkerhet om vilka 

händelser undersökningen fångar. Man skulle kunna se det som att jag ut-

satte Skolundersökningen för en väldigt hård prövning och att sannolikheten 

för en fullständig samstämmighet var mycket låg. Oavsett grundläggande 

syn på brottsligheten som fenomen – att brottslighet är händelser som går att 

observera, eller att det är subjektiva uppfattningar och tolkningar av händel-

ser – menar jag således att det är orimligt att anta att en mätning av brottslig-

het kan bli helt standardiserad.   

Ett sätt att förstå vad som ligger bakom elevernas tolkningar har varit att 

analysera dessa utifrån begreppen identitet och självbild. Frågan om identitet 

hänger ihop med det interaktionistiska synsättet på surveyundersökningar 

där identiteten är någonting som skapas och utvecklas i samspel med andra, 

men också används i interaktionen (Blumer, 1966 s. 535; Burcar, 2005 s. 

30). Att identiteten på flera sätt är en central del i interaktion är också tydligt 

i analysen av intervjuerna. Den har betydelse både i elevernas generella för-

hållningssätt i besvarandet av enkäten och inför de olika enskilda frågorna. 

Att avge svar på enkätfrågorna blir ett sätt att ge uttryck för sin identitet och 

därmed också förstärka den. På samma sätt undviker man också att avge svar 

som skulle hota självbilden och stämpla en som någonting man inte vill vara, 

exempelvis brottsling eller brottsoffer. Ett sätt att undvika svar som hotar 

självbilden är att rationalisera kring sina erfarenheter. Rationaliseringen kan 

göra erfarenheten till någonting som ”inte räknas”, och den blir då inte en 

utmanare av en eventuell skötsam identitet. Frågan om identitetens betydelse 

i svarandeprocessen hänger också ihop med fenomenet med socialt önsk-

värda svar, att respondenter tenderar att besvara frågor på ett sätt så att man 

passar in i samhällets normer om vad som är socialt önskvärt. Vad som är 

socialt önskvärt kan dock skilja sig mellan olika individer beroende på iden-
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titet, och olika identiteter kan vara olika tillåtande till att avvika från sam-

hällets generella normer.   

I utformning och design av självdeklarationsstudier kan det vara värde-

fullt att se på dessa som sociala interaktioner. Att fundera över samman-

hangets betydelse, vad det är man vill få fram med frågorna, hur man tror att 

ungdomar uppfattar enskilda frågor och hela kontexten, samt hur de kan 

antas uppfatta frågeställaren och vad denna är ute efter med sina frågor. I 

tolkning och användning av de resultat som självdeklarationsstudier produ-

cerar bör också det interkationistiska perspektivet finnas med. Vad är det 

eleverna har velat förmedla och är det främst ett uttryck för identifikation än 

för erfarenheter av händelser? 
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DEL IV: AVSLUTNING 
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14. Avslutande diskussion 

Att mäta brottslighet är en av kriminologins mest centrala uppgifter. Ett sätt 

att göra det är med så kallade självdeklarationsstudier. Den här avhandlingen 

har handlat om självdeklarationsstudier som mått på brottslighet. Genom en 

vetenskapsteoretisk problematisering, en genomgång av svenska självdekla-

rationsstudier, intervjuer med forskare och intervjuer med ungdomar har jag 

undersökt självdeklaration som metod och sökt svar på den övergripande 

frågan Vad mäter självdeklarationsstudier avseende brottslighet?  

I kapitel 4, Mörkertalet – en konstruktiv jakt?, ingår två modeller för hur 

man kan se på självdeklarationsstudiers process utifrån olika vetenskapsteo-

retiska grundantaganden. Jag menar att den grundläggande skillnaden hand-

lar om huruvida man utifrån en legalistisk definition ser brottslighet som 

existerande oberoende av tolkningar och uppfattningar, eller om man ser det 

som att händelser blir brott först när de uppfattats, tolkats och kategoriserats 

som brott i någons medvetande och att brottsligheten således består av tolk-

ningar. De olika perspektiven innebär därmed också olika synsätt på vad 

självdeklarationsstudiers resultat är: Motsvarar resultaten en representation 

av brottslighetens omfattning, struktur osv, eller är resultaten analytiska kon-

struktioner som inte speglar brottsligheten utan istället skapar den? Genom 

avhandlingen har jag främst argumenterat för den senare modellen, ett kon-

textuellt konstruktivistiskt perspektiv på självdeklarationsstudier, och således 

menat att en handling inte är ett brott förrän någon tolkar det som ett sådant. 

Båda modellerna har dock funnits med löpande genom avhandlingen som 

utgångspunkter i flera av de diskussioner som förts. De vetenskapsteoretiska 

diskussionerna blir centrala även här i den avslutande diskussionen och för-

blir utgångspunkten när självdeklarationsstudier som mått på brott ska hante-

ras. 

För att sammanfatta avhandlingens resultat utvecklas i figur 6 (nedan) den 

modell jag inledningsvis kallade för det kontextuellt konstruktivistiska per-

spektivet på självdeklarationsstudier. I modellen finns nu också de mekan-

ismer som elevintervjuerna visat är med och påverkar elevernas tolkningar, 

både tolkningar av händelser och tolkningar av frågor. Den visar också hur 

forskare finns med i konstruktionen av brottsligheten. Först genom enkätens 

design och vilka frågor som ställs. I den historiska översikten av svenska 

självdeklarationsstudier (kap. 5) framgår exempelvis att enkäter konstrueras 

på olika sätt i olika kontexter då det varierar vilka typer av händelser som 

finns med i enkäternas frågor.  Sedan, efter att eleverna har avgivit sina svar, 
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hanteras svaren av forskarna, de kategoriseras och olika index konstrueras. I 

Skolundersökningen används bland annat en restriktiv skala där de frågor 

forskarna menar inte motsvarar tillräckligt allvarliga händelser exkluderats. 

Både elever och forskare har därmed en definitionsmakt och finns med i 

konstruktionen av brottsligheten.  

 

 

 

Figur 6. Självdeklarationsstudier utifrån ett kontextuellt konstruktivistiskt perspek-
tiv. Med påverkande mekanismer. 

14.1 Vad är det som ska mätas? 

Modellen i figur 6 motsvarar alltså det tidigare perspektivet där det grund-

läggande antagandet är att det inte existerar någon faktisk brottslighet och att 

brottsligheten istället konstrueras genom mätningens olika steg – genom hur 

händelser tolkas av elever, rapporteras i enkäter och kategoriseras och pre-

senteras som brott i studiernas resultat. Perspektivet kan dock fungera på 

olika sätt. I avhandlingens resultatkapitel har jag främst argumenterar för ett 

synsätt som innebär att man tar fasta på att det är brottslighet och hur brotts-

lighet konstrueras som är det intressanta. Den översta boxen i modellen, 
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händelser, blir då egentligen inte fokus utan är snarare en del av den kontext 

som påverkar tolkningarna, precis som att elevernas identitet och konkreta 

kontextuella förförståelse är med och påverkar. Istället är det just tolkningar-

na som är i fokus. Det är tolkningar och upplevelser som gör händelser till 

brott och det är då också upplevelser och händelser som bör studeras. Att 

liknande händelser inte uppfattas på samma sätt i olika situationer och av 

olika elever blir inte ett problem, det kan inte betecknas som mätfel utan blir 

just en del av konstruktionen av brottsligheten.  

När fokus ligger på elevernas upplevelser blir det också rimligt att formu-

lera enkätfrågor på ett annat sätt än vad som oftast görs i självdeklarations-

studier. Vanligtvis består frågorna av förhållandevis konkreta beskrivning 

för att på det sättet minska respondenternas tolkningsutrymme och fånga just 

den typen av händelse man är ute efter. Med ett annat fokus blir alternativet 

att formulera frågorna på ett sätt som fångar det upplevda brottet och inte en 

observerbar händelse oberoende av respondentens tolkning. Istället för att 

fråga om en elev de senaste månaderna har slagit någon så att hon eller han 

tror eller vet att personen behövde uppsöka sjukvård skulle man fråga om 

eleven har utsatt någon för misshandel. Med en sådan fråga fångas om ele-

ven upplever sig ha misshandlat någon. Eller om eleven upplever sig ha bli-

vit misshandlad, om frågan skulle ha gällt den egna utsattheten. Kanske mis-

sas händelser som forskare hade definierat som misshandel, men istället får 

vi data utifrån elevernas egna definitioner. I en jämförelse mellan en mätning 

av händelser och tolkningar är det möjligt att tolkningarna skulle visa på 

lägre nivåer av misshandel – att färre händelser tolkas som misshandel av 

eleverna än vad som kommer med när forskare operationaliserar sin definit-

ion i konkreta frågor. Men då det enligt synsättet inte existerar någon faktisk 

brottslighet går det inte att säga att den ena bilden är mer eller mindre kor-

rekt. Det handlar om att definitionsmakten fördelas på olika sätt mellan fors-

kare och elever och om man menar att händelser blir brott när de uppfattas 

som brott blir elevernas definitioner avgörande. Forskarna skulle dock fort-

farande bli centrala aktörer i konstruktionen av brottsligheten då frågor ändå 

ska formuleras och resultaten sammanställas, men elevernas definitionsmakt 

ökar.  

Händelser 

Ett alternativt synsätt på samma modell blir aktuellt om man accepterar att 

någon faktisk oberoende brottslighet inte existerar, men fortfarande finner 

det relevant att studera och mäta händelser. Händelser kan definieras som 

problematiska, avvikande och som sociologiskt och kriminologiskt relevanta 

utan att definieras som brott. I praktiken blir då mätningen inte så an-

norlunda jämfört med ett konventionellt perspektiv där grundantagandet är 

att det existerar en oberoende faktisk brottslighet. I båda fallen handlar det ju 

om att få kunskap om observerbara händelser. Innan händelserna blir siffror 

och staplar i självdeklarationsstudiernas resultat sker olika tolkningar och 
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resultaten är fortfarande konstruerade kategorier, men syftet är ändå att dessa 

konstruerade kategorier ska fungera som ett mått på händelserna. Elevernas 

tolkningar och svar blir mätbara indikatorer på de faktiska händelserna.  

Synsättet förutsätter en hög grad av intersubjektivitet i tolkningarna. Ef-

tersom det är händelser som ska mätas blir mätningen endast valid om elever 

uppfattar enkätens frågor på det sätt forskarna avser och räknar med samma 

typ av händelser. 

Jag menar alltså att ett kontextuellt konstruktivistiskt perspektiv inte 

omöjliggör en mätning av händelser, resultaten från närstudien av Skolun-

dersökningen visar dock på en rad mekanismer som kan innebära problem. 

Det verkar finnas en hög grad av gemensam förståelse i elevernas tolkningar 

av händelser och enkätfrågor, men också viktiga skillnader. Elevernas identi-

tet har betydelse för hur händelser uppfattas och hur enkätfrågor besvaras 

och elever kan rationalisera när erfarenheter och frågor gör att identiteten 

utmanas. På samma sätt har relationer mellan inblandade personer betydelse 

för hur en händelse tolkas och om den räknas med i enkäten, liksom elevens 

konkreta kontextuella förförståelse för vilka händelser man kommer att tänka 

på och uppfattar som relevanta. Dessa faktorer skiljer sig mellan olika elever 

och olika situationer vilket gör att händelser som liknar varandra ibland 

kommer med i svaren och ibland inte. När självdeklarationsstudier används 

som mått på faktiska händelser bör således hänsyn tas till dessa olika mekan-

ismer i tolkningen av resultaten. Beroende på vad data ska användas till – ge 

en bild av omfattningen, undersöka samband eller utveckling över tid – så 

får mekanismerna olika betydelser och problemen olika dignitet (jag åter-

kommer till omfattning, samband och utveckling över tid nedan). Precis som 

vad gäller kriminalstatistiken bör statistik producerad genom självdeklarat-

ionsstudier problematiseras och inte uppfattas som en direkt avspegling av 

faktiska händelser. Samma sak gäller om man har ett konventionellt perspek-

tiv på självdeklarationsstudier och ser händelserna som brott. Alltså att även 

om enkätfrågornas beskrivningar av händelser är en operationalisering av 

forskarnas definition på brottslighet finns det varierande tolkningar. Tolk-

ningar som delvis styrs av bland annat elevernas identitet och kontextuella 

förförståelse och som man bör ta hänsyn till i en nyanserad och kritisk an-

vändning av självdeklarationsstudiers resultat.  

14.2 Användningsområden och analyser – omfattning, 
struktur och utveckling över tid 

Vilken betydelse elevernas varierande tolkningar har, och i vilken utsträck-

ning variationerna uppfattas som problematiska beror dock inte enbart på 

vad man menar att brottslighet är och utifrån det vad det är som självdekla-

rationsstudier ska mäta. Avgörande är också vilken typ av analyser det är 
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man ska göra på materialet och hur analyserna ska användas. Diskussionen 

blir dock främst relevant om det är händelser som ligger i fokus och inte 

tolkningar. I styckena nedan använder jag begreppet brottslighet på det sätt 

som det används i de flesta självdeklarationsstudier, det vill säga i en kon-

ventionell bemärkelse där det är legalistiskt definierade observerbara händel-

ser som utgör brottsligheten. Det betyder inte att jag övergivit de tidigare 

problematiseringarna av begreppet brottslighet, men jag anser att det förtyd-

ligar diskussionen om resultatens mer konkreta konsekvenser för användning 

av självdeklarationsstudier.  

Omfattning, struktur och karaktär 

I enkla univariata analyser för att beskriva omfattning och nivå behöver inte 

elevers varierande tolkningar av frågor och erfarenheter vara av avgörande 

betydelse även om det är de faktiska händelserna man är ute efter att mäta. 

Bland annat eftersom man kan anta att de så kallade ”över- och underrappor-

teringarna” tar ut varandra när elevernas svar aggregeras. I de fall resultaten 

dessutom redovisas i sammanslagna index blir varierande tolkningar på en-

skilda frågor inte avgörande då de troligen endast påverkar de övergripande 

nivåerna i begränsad utsträckning. Man bör dock konstatera att någon exakt 

nivå av de händelser som ska mätas kan man inte räkna med att få. Den 

uppmätta nivån är en konstruktion eller en möjlig bild av omfattningen. An-

gående fördelning och struktur bör emellertid vissa reflektioner göras. Om 

exempelvis tidigare antaganden om identitet och genus stämmer, att flickor 

har lättare att anta en offeridentitet och pojkar en gärningspersonsidentitet, så 

skulle det kunna innebära en systematisk felredovisning. Pojkarnas upplevel-

ser skulle då leda till att fler händelser om delaktighet i brott rapporterades 

och flickornas upplevelser att fler händelser där man blivit utsatt rapportera-

des. Skillnaderna mellan könen avseende faktiska observerbara händelser 

skulle således vara mindre än vad resultaten visar.55  

Vad som får en avgörande betydelse för bilden av omfattning, struktur 

och karaktär är också hur olika händelser operationaliseras. Vissa typer av 

händelser väljs ut och det ska formuleras frågor som mäter dessa. Genom-

gången av svenska självdeklarationsstudier har visat att brottslighet operat-

ionaliseras på skilda sätt i olika undersökningar. Jag menar att dessa operat-

ionaliseringar får en avgörande betydelse för hur bilden av brottsligheten 

konstrueras – om man inkluderar frågor om händelser som kan antas vara 

                                                      
55 I en jämförelse mellan Skolundersökningen och kriminalstatistiken framträder dock bilder 
där Skolundersökningen visar på mindre skillnader mellan könen gällande delaktighet än 
kriminalstatistikens bild. Det eventuella systematiska felet borde således vara mindre i Skol-
undersökningen än i kriminalstatistiken. En möjlig förklaring till de olika bilderna är att lik-
nande processer, att pojkar lättare identifieras som gärningspersoner, sker i konstruktionen av 
båda dessa källor. Men att tendensen inte är lika stark i skolundersökningen som i kriminalsta-
tistiken, samt att det i kriminalstatistiken finns ytterligare ”felkällor”. Rimligen finns det 
också en skillnad mellan könen i erfarna faktiska händelser. 
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frekvent förekommande kommer man få högre uppmätta nivåer och presen-

tera en mer omfattande bild än om man endast ställer frågor om relativt all-

varliga och ovanliga handlingar. Liksom att det får betydelse att inte fråga 

om vissa handlingar som man kan anta att ungdomar har erfarenhet av, ex-

empelvis internetrelaterade händelser som skulle kunna tolkas som proble-

matiska alternativt brottsliga. 

Samband 

Ett annat syfte med självdeklarationsstudier, och som ofta framhålls som en 

fördel i jämförelse med exempelvis offerstudier och kriminalstatistik, är 

självdeklarationsmetodikens möjlighet att testa teorier om brottslighet-

ens/händelsernas bakomliggande mekanismer (Hindelang m.fl., 1981 s. 88). 

I Skolundersökningens analyser av samband mellan brottslighet och andra 

variabler så som social bakgrund, kamrater och fritidsvanor, används det 

sammanslagna restriktiva indexet för att mäta den beroende variabeln brotts-

lighet. I indexet kategoriseras de elever som rapporterat delaktighet i 15 eller 

fler ”brott”, och skalan tar således hänsyn både till angiven frekvens på en-

skilda frågor och till antalet brottstyper. Utifrån analysen av elevintervjuerna 

som visar att bland annat identitet har betydelse för hur eleverna förhåller sig 

till och besvarar frågorna i enkäten, blir en möjlig tolkning att styrkan på 

sambanden överskattas. I elevernas identifikationer som skötsamma respek-

tive struliga ingår rimligtvis även attribut så som relation till föräldrar, fri-

tidsvanor, kamrater, skoltrivsel osv. Man skulle alltså kunna se det som att 

sambandet mellan dessa faktorer och delaktighet i de efterfrågade brottsliga 

handlingarna beror på att både oberoende och beroende variabler är uttryck 

för en identitet. En elev med en skötsam identitet besvarar frågor om 

(”brottsliga”) händelser och om fritidsvanor, skoltrivsel osv. på ett sätt så att 

den skötsamma självbilden inte påverkas, och en elev med en strulig själv-

bild besvarar frågorna på ett sätt så att dennes identitet inte hotas. Jag vill 

dock påpeka att jag inte menar att dessa identifikationer är oberoende av 

faktiska erfarenheter och handlingar, utan endast att identiteterna delvis på-

verkar tolkningen av dem.  

 

Utveckling över tid 

Ytterligare ett mål med självdeklarationsstudier är att mäta brottslighetens 

utveckling över tid. Det gör man genom att upprepa mätningar med olika 

urval vid olika tidpunkter. Genom att undslippa de felkällor som finns närva-

rande i kriminalstatistiken, så som förändrad anmälningsbenägenhet och 

varierande satsningar och prioriteringar från myndigheter, ska självdeklarat-

ionsstudier kunna ge en mer tillförlitlig bild av utvecklingen (Coleman & 

Moynihan, 1996). Skolundersökningen har genomförts regelbundet sedan 

1995 och har som ett av sina syften att ”beskriva utvecklingen över tid av 
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andelarna elever som uppger delaktighet i brott och andra problembeteen-

den” (Brå, 2010 a s. 14). Skolundersökningens tidsserie sträcker sig alltså 

från 1995 till den senaste mätningen som genomfördes 2008, och visar gene-

rellt en nedgång i brottsligt beteende. Tydligast är nedgången i stöld och 

skadegörelse, medan den är förhållandevis liten för våldsrelaterade hand-

lingar. Om man exkluderar att ha burit kniv är våldsnivån istället oförändrad. 

När det kommer till utsatthet visar Skolundersökningen på stabila trender för 

våld och hot, men en uppgång gällande ”annan stöld” (Brå, 2010 a). Krimi-

nalstatistikens bild av ungdomsbrottslighetens utveckling ger en förhållan-

devis liknande bild. Allt färre unga (15-20 år) misstänks för tillgreppsbrott, 

medan utvecklingen för våldsbrott ser annorlunda ut då fler ungdomar miss-

tänks för våldsbrott 2007 än 1995. En viktig skillnad är dock att det är en 

betydligt större andel av ungdomarna som rapporterar delaktighet i de efter-

frågade händelserna i Skolundersökningen än vad det är som registreras som 

misstänkta för brott i misstankeregistret (Brå, 2008 s. 358). SCB:s levnads-

nivåundersökning (ULF) ger dock en bild av att våldsbrottsligheten bland 

unga minskar, då en minskande andel 16-24-åringar anger att de blivit ut-

satta för våld på allmän plats (Brå, 2008 s. 361) och unga brottsoffer ofta 

innebär unga gärningspersoner (Sarnecki, 2001 s. 135).   

Inom ramen för Skolundersökningen görs antagandet att mönstret på 

”mätfel” av typen ”under- och överrapportering” är detsamma vid de sju 

olika mätpunkterna och att undersökningen därmed kan presentera en tillför-

litlig bild av ungdomsbrottslighetens utveckling över tid (Brå, 2010 b s. 16). 

Ett sådant antagande om att ”mätfelen” är stabila över tid kräver dock en viss 

problematisering. I analyserna av uppföljningsintervjuerna med elever fram-

kommer exempelvis konkreta kontextuella faktorer som kan påverka elever-

nas tolkningar och vilka händelser och beteenden som räknas med respektive 

inte räknas med i svaren på enkätfrågorna. Bland annat så påverkas elever-

nas närmiljö deras uppfattningar på olika sätt. I ett avseende genom att det 

lättare går att rationalisera kring handlingar som man ofta ser att andra ung-

domar i ens närhet också gör. Det kan exempelvis vara så att en handling 

inte uppfattas som tillräckligt allvarlig för att räknas med i enkätsvaret om 

den är vanlig. Det handlar också om att händelser som skett i elevernas 

närmiljö, och som de sett eller hört om, bidrar till deras uppfattning om vad 

frågorna kan handla om. Även filmer och övrig media påverkar elevernas 

tolkningar.  

Huruvida denna kontextuella förförståelse är stabil över tid eller om den 

varierar, och exakt på vilket sätt det påverkar elevernas tolkningar och vilka 

händelser de rapporterar och därmed Skolundersökningens tidsserie, går det 

inte att dra några säkra slutsatser om utifrån den här studien. För att öppna 

upp för en problematisering av frågan vill jag dock göra två möjliga och 

kontrasterande tolkningar. Den ena tolkningen är att en ökad nivå av händel-

ser som kan uppfattas som brottsliga i elevernas miljö skulle kunna innebära 

att en lägre andel av händelserna inkluderas i elevernas svar. Om fler brotts-
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relaterade händelser sker i elevernas närmiljö blir färre händelser avvikande, 

eventuellt inte ihågkomna och inte medräknade i enkätsvaren. En nedgång i 

utvecklingen av självrapporterad brottslighet över tid skulle i sådana fall inte 

motsvara en minskning av faktiska händelser, utan handla om en nedgång i 

elevernas tolkningar av händelser som brottsliga. Den andra tolkningen 

skulle vara att en ökad uppmärksamhet kring brott och en sänkt toleransnivå 

innebär att fler händelser och erfarenheter inkluderas i elevernas enkätsvar 

och effekten då alltså bli den motsatta. Bland annat så visar en rapport från 

Ungdomsstyrelsen att andelen elever som anger att skolan arbetar aktivt mot 

mobbning och kränkande behandling har ökat stadigt mellan 1993 och 2006 

(Ungdomsstyrelsen, 2011 s. 58).  Sådant arbete i skolorna kan tänkas på-

verka elevernas inställning till våld och stöld, vidga definitioner kring vad 

som inte är accepterade händelser och leda till att fler händelser rapporteras i 

enkäterna. I en analys av våldsutvecklingen utvecklar också von Hofer 

(2006) tesen att känsligheten för våld har ökat under de senaste decennierna 

och att detta får effekt både i anmälningsstatistiken och i offerundersökning-

ar som båda visar på ett ökat våld. von Hofer menar bland annat att framför-

allt så är det fall i gränszonen som i allt större utsträckning definieras som 

våldsamma (2006 s. 203). Om tesen skulle tillämpas på Skolundersökningen 

skulle det innebära att elever räknar med fler lindriga våldshändelser idag än 

tidigare och de stabila våldsnivåer som Skolundersökningen visar skulle i så 

fall kunna tolkas som att antalet våldsrelaterade händelser har minskat. von 

Hofers diskussion avser emellertid endast våld och bör således inte användas 

för att tolka nivåer av stöld och skadegörelse.  

Liksom vad gäller omfattning, struktur, karaktär och samband blir den 

osäkerhet om utvecklingen över tid endast ett problem när det är faktiska 

händelser som ska mätas. När fokus istället ligger vid tolkningar och upp-

levd brottslighet blir eventuella förändringar i hur händelser tolkas inte ett 

mätfel utan en del av vad som ska mätas. Ifall eleverna besvarar enkäten 

utifrån sina tolkningar av erfarenheter och enkätfrågor kommer en nedgång i 

exempelvis rapporterad delaktighet i våld motsvara en nedgång i upplevd 

delaktighet i våld. Och om man menar att brottslighet är just det som upp-

fattas och tolkas som brottsligt så mäter man också det man avser, oavsett 

om det skiljer mellan vilka beteenden som uppfattas som våld vid olika till-

fällen.  

 

14.3 Ett kritiskt förhållningssätt 

Syftet med den här avhandlingen har varit att undersöka självdeklarations-

studier som mått på brottslighet. Resultaten från den svenska översikten och 

från närstudien har tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna visat att 

det finns en osäkerhet i vad studierna fångar, att det finns olika sätt att se på 
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vad de mäter och att olika problem får olika betydelse beroende på perspek-

tiv och vad det är man vill mäta. De viktigaste slutsatserna som går att dra av 

avhandlingen är att man inför designen av en självdeklarationsstudie bör ta 

ställning till hur man ser på brottslighet och vad det är man vill undersöka 

med studien, liksom att man vid användning av självdeklarerad data bör 

förhålla sig till vad det är man menar att data representerar. När data ska 

användas är det också viktigt att problematisera och förhålla sig kritiskt till 

resultaten. Den officiella kriminalstatistiken antas inte ge en fullständig bild 

av samtliga ”brottsliga” händelser då olika mekanismer påverkar bland annat 

anmälningsbenägenheten och vilka händelser som på andra sätt kommer till 

rättsväsendets kännedom. På samma sätt finns det en rad mekanismer som 

påverkar vilka händelser som rapporteras i självdeklarationsstudiers enkäter 

och således finns med och konstruerar självdeklarationsstudiers bild av 

brottsligheten. Genom att kombinera flera metoder, använda den kännedom 

vi har om metodernas problem, tydligt definiera vad det är vi vill mäta samt 

anpassa studiens design efter det kan vi också få meningsfull kunskap om 

brottslighetens/händelsers omfattning, struktur och utveckling över tid. Min 

förhoppning är att den här avhandlingen ska bidra till ett ökat kritiskt för-

hållningssätt till självdeklarationsstudier som mått på brott. Självdeklarat-

ionsstudier är en viktig och användbar metod för att undersöka brottslighet, 

men för att kunna utnyttja dess hela potential krävs denna ökade medveten-

het.   
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English summary 

The measurement of crime is one of criminology‟s most central issues. One 

way of measuring crime involves the use of self-report surveys. By asking 

people, first and foremost youths, about their experiences of involvement in 

criminal acts, self-report surveys are expected to provide knowledge on the 

extent and structure of crime and on crime trends, while at the same time 

providing opportunities to study the causes of crime (Coleman & Moynihan, 

1996 p. 46). The validity and reliability of self-report surveys has been ex-

amined in a large number of studies. Self-report data have been compared 

with data from other sources, such as police registers and information pro-

vided by teachers, parents and peers. The point of departure for such com-

parisons is that a high level of correspondence would provide confirmation 

of the method‟s quality (see e.g. Farrington, 1973; Hindelang et al., 1979; 

Junger, 1989; Maxfield et al., 2000). There are also examples of experi-

mental studies with the objective of identifying which technique is best at 

producing as correct a picture as possible of the real situation (Elmhorn, 

1969; Krohn, 1973; Bjarnson, 1995). 

This dissertation examines the use of self-report surveys as a research 

method in a different way different to that employed in previous research. 

The objective is not to specify how close the picture produced by self-report 

studies comes to reality, to calculate the size of possible margins of error or 

to establish the method‟s reliability. The focus is instead directed at develop-

ing an understanding of what the pictures of crime produced by self-report 

studies   may contain, and of how these pictures are produced. The disserta-

tion functions as a problematisation of the method, and is thus intended to 

provide the basis for a more nuanced use of the method, by elucidating its 

fundamental assumptions and suppositions. The focus is directed at self-

report studies as a method of measuring crime – what is intended to be 

measured, what self-report studies do measure, and what this measurement 

may mean for the picture of the extent and structure of crime, and of trends 

in crime, that is produced. 

Thus the dissertation‟s objective is to examine the use of self-reported 

crime as a research method. It problematises self-report surveys as an in-

strument for measuring criminality. By problematising the method in this 

way, the intention is to illustrate the significance of methodology and meas-

urement instruments for the production/construction of criminological data 

and to provide opportunities for a more nuanced and aware approach to the 
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use of such data. The overarching research question addressed by the disser-

tation is: What do self-reported crime surveys measure? 

Theory of science framework 

In order to achieve the dissertation‟s objective, it is necessary to discuss the 

fundamental assumptions of self-report surveys from a theory of science 

perspective, this in order to see how various concepts and perspectives from 

theory of science may be applied to the method, and how they might con-

tribute to its development. I approach this task on the basis of a discussion 

that first and foremost proceeds from two different, fundamental assump-

tions about what crime consists in. The first of these assumptions is that 

crime consists of actual, observable events, and the second that events be-

come crimes only when someone perceives and interprets them as constitut-

ing crimes. These two different assumptions have consequences for our view 

of what it is that self-report studies measure, and thus of the results that are 

produced. The two different assumptions also mean that it is possible to 

speak of two different perspectives on self-report surveys. The first perspec-

tive, based on the materialistic view of crime, views the results of self-report 

studies as a representation of the extent, structure etc. of crime. I refer to this 

view as the conventional perspective. The second perspective instead takes 

the form of a contextual constructivist view, in which crime is rather viewed 

as being constructed through interpretations and definitions, while at the 

same time being dependent on actual  events and on these events being in-

terpreted and perceived in a similar way by different individuals. From a 

contextual constructivist perspective, the results of self-report surveys corre-

spond to constructed categories and analytical constructions of crime. On the 

basis of the discussion of theory of science, my own view is that the contex-

tual constructivist perspective is the most reasonable, although I continue to 

refer to and discuss both perspectives throughout the dissertation.  

Self-report surveys  

Viewed in an international perspective, the number of self-report surveys 

that have been conducted is high, and they have had a substantial impact on 

criminology and crime policy. The first surveys were conducted in the USA 

in the 1940s and 1950s (Porterfield, 1943; Short & Nye, 1956) and subse-

quently it was felt that studies of this kind could be used as an instrument for 

measuring crime – respondents were more willing to answer questions about 

illegal activities than had been expected. Another factor that was central to 

the subsequent expansion of the use of self-report studies was that the pro-

portion of young people who reported having committed one of the acts de-

scribed in self-report instruments was significantly greater than the numbers 

identified by previous studies on the basis of other data sources. The idea of 
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using self-report surveys spread to the Scandinavian countries during the late 

1950s and early 1960s. The first Swedish study was published in 1960 

(Forsman & Gentz, 1960). 

In order to examine how crime is operationalised in Swedish self-report 

surveys of youth I have reviewed 24 studies. The surveys were conducted 

between 1958 and 2008 and the results published between 1960 and 2010. 

The studies differ with respect to sample size, design and implementation, 

but the focus of the review has primarily been directed at the survey ques-

tionnaires. All 24 questionnaires include questions on theft. In the majority 

of the questionnaires, theft offences are also specified on the basis of a num-

ber of different questions. These include shoplifting, for example, various 

types of burglary and different forms of vehicle theft. Vandalism, fraud and 

drug-related offences are also common, but they are not included in all of the 

questionnaires and they are not covered by as many different questions. 

Questions on sex-related and computer-related incidents are less common, 

which is assumed to be due in part to the sensitive nature of these areas and 

in part to the fact that they have not been viewed as serious social problems. 

Questions relating to violence are present in all of the questionnaires since 

1974, but in none of them that were used prior to this date. The fact that 

questions on violence were not included in the early surveys is interpreted as 

indicating that violence was not perceived as a serious social problem at the 

time the studies were conducted. There is also a tendency whereby the more 

minor offences are less often included   in more recent studies by compari-

son with the earlier surveys. I thus argue that the picture of crime that is con-

structed on the basis of these surveys may be viewed as the product of an 

historical context.  

Detailed study of the Swedish School Survey on Crime 

The study of the Swedish School Survey on Crime represents the central 

empirical contribution to fulfilling the dissertation‟s objective, and is intend-

ed to answer the question of what it is that is measured by means of self-

report studies on crime. The study represents an analysis of the Swedish 

National Council for Crime Prevention‟s self-report survey on theft, violence 

and other problem behaviours among youths in year nine (aged 15). The 

School Survey is a nationally representative, recurrent study intended to 

produce knowledge about the extent and structure of crime and about trends 

in crime over time, with a focus on both involvement in and exposure to 

crime. The School Survey also examines the causes of crime and problem 

behaviours by looking at covariation among a range of variables. The survey 

has been conducted regularly since 1995. The first two waves of the survey 

were implemented within the framework of a doctoral research project at 

Stockholm University‟s Department of Criminology, but the survey was 
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thereafter taken over and implemented by the National Council for Crime 

Prevention. 

The primary material employed in the study comprises nineteen qualita-

tive individual follow-up interviews with students about how they interpret, 

comprehend and have answered the questions included in the School Survey 

questionnaire. The interviews were conducted in connection with the stu-

dents having completed the questionnaire together with the rest of their 

classmates. The material also includes interviews with three researchers who 

have been involved with the School Survey, focused on their perspectives on 

the questionnaire instrument and on what the study is intended to measure. 

As a complement to these interview data, a further three interviews have also 

been conducted based on the think-aloud protocol model. This involves stu-

dents verbally formulating their thoughts at the same time as they complete 

the questionnaire.  

In addition to the theory of science perspectives discussed above, the 

study of the National Council‟s School Survey proceeds from an interaction-

ist perspective on questionnaire surveys. Thus I view surveys as constituting 

instances of social interaction. Although there is no direct meeting between 

the actors involved, an interpretation of the situation takes place – in terms 

of context, expectations, objectives, relations etc. – which then provides a 

basis for how questions are interpreted and answers formulated, and then in 

turn for how these answers are interpreted (Clark & Schober, 1991 p. 15ff.). 

The issue of identity and self-image is a central element in a perspective of 

this kind. Identities guide individuals‟ ideas, behaviours and attitudes and 

thus influence how questionnaire items are interpreted and answered, partic-

ularly those questions which require respondents to put a lot of work into 

recalling detailed information from memory. In such cases it is simpler to 

employ a general picture of who one is as a means of determining what rep-

resents a “reasonable” response to a given question, than it is to pause and 

reflect more carefully. Although identity is individual, however, it is not 

constructed in a vacuum but rather functions in interaction with the social 

context. Identities form and are formed by social structures. Different types 

of identity are produced in different social structures, and identity is largely a 

question of group affiliation (Blumer, 1969 p. 198ff.; Berger & Luckman, 

1979 p. 201).    

   

Results 

The study shows that the interviewed students interpret their experiences of 

crime-related incidents and problem behaviours, as well as the questionnaire 

items asking them about these experiences, in somewhat different ways. This 

means that the students differ to some extent with regard to which incidents 

they include in their responses to the questionnaire. The students‟ responses 
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to hypothetical questions and to examples of situations that they had or had 

not included in their questionnaire responses, and also their general attitudes 

when discussing the questionnaire, all contribute to this picture of the exist-

ence of variation in the students‟ interpretations of the contents of the ques-

tionnaire. Thus the same incidents may be perceived in different ways by 

different individuals, with one individual feeling the incident corresponds to 

what is being asked about in a given questionnaire item, while another views 

both the questionnaire item and the incident in a completely different way.  

One general interpretation of the students‟ descriptions of what is and 

isn‟t included has been that they, when reading the questions, look for the 

question‟s general intent. They attempt to grasp what it is that the questioner 

actually means and is looking for, rather than interpreting the questions liter-

ally. Just as in other forms of social interaction, significance is interpreted on 

the basis of an interaction between various contextual factors – physical 

environment, an image of who the sender  is, what the communication has 

previously been about, choice of words etc. (Blumer, 1966; Clark & Scho-

ber, 1991). The same perspective can also be seen among the researchers 

who were interviewed in connection with the study. They have a conception 

that students to a large extent interpret the questionnaire items in a way that 

is reasonable seen from the perspective of the researchers‟ own view of what 

is intended to be measured. It is more difficult however to obtain a general 

view of what the researchers intend to measure with the individual questions. 

It is largely a question of acts that they say should be categorised as criminal 

on the basis of a legalistic definition, although sometimes their interest is 

more sociological, in which case the definition is broader.  

My sense is that even viewed from a broader perspective, the students‟ in-

terpretations of their experiences and the questionnaire items are relatively 

similar, since the majority of contextual factors are common to all. The lan-

guage of the students (and the questionnaires), for example, is largely simi-

lar, and they must relate to the same societal norms and laws. The students‟ 

perceptions of what is criminal, what different behaviours involve and what 

the questionnaire items mean could vary a great deal more than they do. 

One way of understanding the students‟ interpretations has been to exam-

ine how their identity manifests itself in the interviews. The fact that identity 

constitutes a central part of the interaction in a number of ways also emerges 

clearly from the analysis of the interviews. It is of significance both to the 

students‟ general approach to filling in the questionnaire and in relation to 

the individual questions. Answering the questions posed in the questionnaire 

becomes a way of expressing one‟s identity and thereby also of reinforcing 

it. Similarly, individuals avoid giving answers that would constitute a threat 

to their self image and identify them as something they do not want to be, 

e.g. criminals or a crime victims. One way of avoiding providing answers 

that constitute a threat to one‟s self image involves rationalising one‟s expe-

riences. This type of rationalisation can turn the experience into something 
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that “doesn‟t count”, and which thus does not represent a challenge to a self-

image associated with good behaviour. The issue of the significance of iden-

tity in the questionnaire response process is also linked to the phenomenon 

of socially desirable answers, whereby respondents tend to answer questions 

in a way that enables them to fit in with social norms regarding what is 

deemed socially desirable. What is deemed socially desirable can however 

vary between different individuals, depending on their identity, and different 

identities can vary in their degree of tolerance for deviations from general 

societal norms. 

The student interviews also show that the students‟ perceptions of which 

types of events should be included are moulded by incidents they have seen 

and heard about. It might be something students have seen at school, some-

thing they have heard about from friends, seen friends doing or events they 

have seen in films. The things fifteen-year-olds see and hear are largely simi-

lar, and associations and perceptions as to what the questions refer to and 

what should be included in responses should thus also be similar across the 

majority of students. At the same time, however, it is reasonable to assume 

that there is a variation between schools with regard to the type of acts stu-

dents engage in, and similarly, that there are differences between urban and 

rural areas with regard to what happens in public spaces and how people 

related to various types of incidents. It is also reasonable to assume that in-

dividuals are exposed to different situations that produce conceptualisations 

of what crime is about and what it can consist in. The conclusion drawn on 

the basis of this is thus that the majority of students perceive and interpret 

different experiences and the questions posed in self-report instruments in a 

largely similar way, but that there is also considerable space for contextual 

differences to influence the way students understand these questions. 

Concluding remarks 

The dissertation presents and applies two central theory of science perspec-

tives on self-report studies, the conventional perspective and the contextual 

constructivist perspective. The model presented below illustrates the contex-

tual constructivist perspective. In addition to providing a picture of the pro-

cess of self-report studies, the model contains the results from the student 

interviews, the research interviews and the review of Swedish self-report 

studies. There are a number of mechanisms that influence the ways in which 

students interpret incidents they have been involved in and questions that are 

put to them about these experiences, and also the answers they provide in 

response to these questions. In the same way, researchers have preconcep-

tions that influence which questions they include in their questionnaires, and 

also how they interpret the results, conduct their analyses and construct their 

categories. 
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How one should view and relate to the problems identified by the disser-

tation‟s results will depend in part on one‟s theory of science perspective, 

and by extension how one views crime on the basis of this perspective and 

what one is intending to measure, and in part on what type of analysis one 

wishes to conduct on the basis of the material. I would thus argue that what 

constitute sources of error and measurement problems is related to whether 

one views crime as consisting in people‟s interpretations and perceptions and 

whether it is these that one is intending to measure, or whether one‟s interest 

is rather in actual events. The fact that there are variations in the students‟ 

interpretations and in which incidents are included in the students‟ responses 

need not represent a problem if it is the students‟ perceptions that one is 

looking to capture. And even if the intention is to measure actual events, 

possible sources of error will be of varying significance depending on 

whether the results are to be used to obtain knowledge about on the one hand 

the extent and structure of crime or the events in question, or trends over 

time, or on the other about the causes of crime or the events in question.  

Extent. When it comes to understanding the extent of crime-related 

events, the follow-up interviews conducted with the students did not make 

any form of conclusive contribution. The results of the dissertation clearly 

show that the self-report method does not produce any kind of exact meas-
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urement of crime, but this is something on which the majority of researchers 

appear already to agree (see e.g. Brå 2008 p. 353; Sarnecki 2003 p. 69). It 

would be reasonable, however, to assume that the students‟ “under-” and 

“over-reporting”, as a result of e.g. differences in their identities, may cancel 

each other out to some extent, which would mean that aggregated data do 

not suffer as a result of these sources of error in the same way as when the 

focus is directed at individual respondents. On the other hand, I would argue 

that the way in which crime is operationalised – which offence types are 

included in a questionnaire and the way in which these are formulated in 

terms of the questions posed to respondents – are of central significance to 

the way in which the picture of crime is constructed. 

Correlations. One possible conclusion that could be drawn on the basis of 

the follow-up interviews is that the strength of certain correlations may be 

over-estimated. The fact that relatively strong correlations are found between 

“crime” and relations with parents, school enjoyment, leisure time activities 

and peers, may be due to the way in which both dependent and independent 

variables constitute expressions of an identity. A student with an identity 

based on good behaviour answers questions on (“criminal”) incidents and on 

leisure time activities, school enjoyment etc. in a way that ensures the well-

behaved self-image is not affected, while a student with a more disorderly 

self-image answers the same questions in a way that ensures that this self-

image is not threatened. I would however like to note that I am not arguing 

that these identities are independent of the individuals‟ actual experiences 

and behaviour, but rather only that the identity to some extent affects the 

way these experiences and behaviours are interpreted. 

Trends over time. As regards the School Survey on Crime as a measure of 

trends in youth crime over time, I present two alternative interpretations. The 

point of departure for these interpretations is that the context that is assumed 

to influence students‟ interpretations is not stable over time. The first inter-

pretation would be that, as a result of a tougher environment, students have 

become more used to crime-related incidents, and that over time, more seri-

ous offences are required for these to be included in the students‟ responses. 

This interpretation would mean that measurements indicating a declining 

level over time do not correspond to fewer actual incidents. The second in-

terpretation instead argues that students‟ tolerance for certain types of behav-

iour has declined. Crime, and particularly violence, has become the focus of 

an increasing amount of attention in society at large, and is defined as repre-

senting a serious problem, which may mean that students include increasing-

ly minor offences in their responses. In this case, measurements indicating a 

stable level would correspond to a decline in the number of actual incidents. 

The most important conclusion that I would like to draw is that research-

ers, when designing a self-report study, should consider how we view crime 

and what it is that we want to examine in the study in question, and that 

when using self-report data, we should consider  what the data are expected 
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to represent. When these data are used, it is also important to problematise 

and relate to them critically. Official crime statistics are not assumed to pro-

vide a complete picture of all “criminal” events, since a range of mecha-

nisms influence amongst other things reporting propensities and which inci-

dents come to the attention of the justice system in other ways. In the same 

way, there are a range of mechanisms that affect which events are reported 

in self-report surveys and thus which are included in constructions of the 

picture of crime presented by self-report studies. 
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Bilaga 1. Sammanställning av svenska självdeklarationsstudier 

Författare och titel Tidpunkt för 

datainsamling 

Huvudsakligt syfte/fokus Geografisk 

täckning 

Urval Metod och svarsfrekvens 

Nyquist & Strahl (1960)  

Svensk undersökning  

1959 Generell självdeklarationsstudie Uppsala  
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98 universitetsstu-

denter (kvinnor och 

män) 

Tvärsnittsstudie, en omgång. 

Anonym självadministrerad papper och 

penna-enkät under föreläsning på universite-

tet. 100% svarsfrekvens. 

Forsman & Gentz (1962) 

Kriminalitetsförekomsten 

hos presumtivt ostraffade 

1962 Generell självdeklarationsstu-

die.Validering av resultaten från 

Nyquist & Strahl (1960) 

Göteborgs 

universitet 

164 universitetsstu-

denter (kvinnor och 

män) 

Tvärsnittsstudie, en omgång. 

Anonym självadministrerad papper och 

penna-enkät under föreläsning på universite-

tet. 98,8% svarsfrekvens. 

Elmhorn (1969) Enkät-

undersökning av faktisk 

brottslighet bland skol-

barn (SOU 1969:1) 

1959 Generell självdeklarationsstudie Stockholm 1800 skolelever 

(kvinnor och män, 

9-14 år)  

Tvärsnittsstudie, en omgång. Anonym 

självadministrerad papper och penna-enkät i 

klassrum under skoltid. Övervakad av fors-

kare, individuella svarskuvert.  95,5%  

svarsfrekvens. 

Olofsson (1971) Vad var 

det vi sa! Om kriminellt 

och konformt beteende 

bland skolpojkar 

1968 Generell självdeklarationsstudie. 

Identifiera riskfaktorer 

Örebro 549 skolelever 

(endast pojkar, 15 

år) 

Örebroprojektet. Ej anonymt för forskarna 

(kodsystem), självadministrerad papper och 

penna-enkät. Övervakad av forskare, indivi-

duella svarskuvert. 

Uppföljning av frånvarande. 



 

 

Författare och titel Tidpunkt för 

datainsamling 

Huvudsakligt 

syfte/fokus 

Geografisk 

täckning 

Urval Metod och svarsfrekvens 

Werner (1972) Den faktiska 

brottsligheten  

1963/1964 Generell självdeklarat-

ionsstudie 

Stockholm 

och Malmö  

12 300 mönst-

rande (endast 

män, 18-26 år) 

Anonym enkät i samband med mönstring inför värn-

plikten. Självadministrerad enkät, övervakad av utom-

stående forskare. 95,7% respektive 98,4%  svarsfre-

kvens i de två regionerna.    

Olofsson (1973)  

Unga lagöverträdare III. 

Hem, uppfostran, skola 

och kamratmiljö i belys-

ning av intervju- och 

uppföljningsdata 

Ingen uppgift Generell självdeklarat-

ionsstudie 

Stockholm Ca 200 pojkar 

(11-15 år) 

Självdeklarationsstudien genomfördes som en del av 

det större projektet Klientelundersökningen. Enkäten 

besvarades i en paus mellan övrig datainsamling och 

pojkarna var inte anonyma. I projektet ingår både en 

undersökningsgrupp och en kontrollgrupp, båda grup-

perna ingick i självdeklarationsstudien.  

Dunér & Haglund (1974) 

Tonårspojkar och brott. 

Kunskaper, attityder och 

faktiskt beteende  

1971 Generell självdeklarat-

ionsstudie. 

Identifiera riskfaktorer 

Örebro 542 skolelever 

(endast män, 

15 år) 

En liten del av ett stort longitudinellt projekt med flera 

typer av data, Örebroprojektet. Ej anonymt för fors-

karna (kodsystem), självadministrerad papper och 

penna-enkät i klassrum under skoltid. Övervakad av 

forskare, individuella svarskuvert. 

Pojkar som hoppat av skolan kontaktades utanför 

skolan och ombads besvara enkäten. Frånvarande 

elever fick möjlighet att svara vid senare tillfälle.   



 

 
Författare och titel Tidpunkt för 

datainsamling 

Huvudsakligt syfte/fokus Geografisk 

täckning 

Urval Metod och svarsfrekvens 

Dolmén & Lindström 

(1991) Skola, livsstil och 

brott : ungdomar i åtta 

Stockholmsskolor 

1990 Generell självdeklarationsstu-

die.  

Jämföra olika delar av Stock-

holm. 

Stockholm 792 skol-

elever 

(kvinnor och 

män, 15 år) 

En del av ett större forskningsprojekt, Stock-

holmsprojektet.Tvärsnittsdesign, en omgång. 

Anonym självadministrerad papper och penna-

enkät i klassrum under skoltid. Övervakad av 

forskare, individuella svarskuvert. 

95% svarsfrekvens. 

Rolfson (1994) Unga på 

drift. Om sociala normer 

och kontroll i Rosengård 

1990 Undersöka normbrott bland 

unga 

Rosengård, 

Malmö  

456 skol-

elever 

(kvinnor och 

män, 13-16 

år) 

Tvärsnittsstudie, en omgång. 

Anonym självadministrerad papper och penna-

enkät i klassrum under skoltid. Övervakad av 

lärare, individuella svarskuvert.  

Stattin (1995) Våld bland 

15-åringar i en svensk 

stad 

1995 Grader av och omständigheter 

kring ungdomsvåld.   

Sundsvall 876 skol-

elever 

(kvinnor och 

män, 15 år) 

Tvärsnittsstudie, en omgång. 

Anonym självadministrerad papper och penna-

enkät i klassrum under skoltid. Övervakad av 

lärare, individuella svarskuvert.   

Elofsson (1995) Beväp-

nad? : en studie av hög-

stadie- och gymnasieele-

ver 

1995 Ungdomar som bär vapen i 

skolan och på fritiden (del av 

en fritidsvaneundersökning)   

Eskilstuna 

ochVallentuna 

3325 skol-

elever 

(kvinnor och 

män, 13-19 

år). 

Tvärsnittsstudie, en omgång. 

Anonym självadministrerad papper och penna-

enkät i klassrum. Övervakad av lärare, individu-

ella svarskuvert.  90%  svarsfrekvens. 



 

 
Författare och titel Tidpunkt för data-

insamling 

Huvudsakligt syfte/fokus Geografisk 

täckning 

Urval Metod och svarsfrekvens 

Ward (1998) Barn och Brott av 

vår tid? Självdeklarerad Ung-

domsbrottslighet 1971 och 

1996. En jämförelse utifrån 

Örebroprojektets data 

1996 Generell självdeklarations-

studie. 

Replikation av Dunér & 

Haglund (1974).  

Örebro 1650 skol-

elever (män, 

15 år) 

Replikation av Dunér & Haglund (1994), 

men inte samma projekt. Tvärsnittsstudie, 

en omgång. 

Anonym självadministrerad papper och 

penna-enkät i klassrum under skoltid. 

Övervakad av forskare, individuella svars-

kuvert.  98%  svarsfrekvens. 

Ring (1999) Hem och skola, 

kamrater och brott. 

Skolundersökningen. Brå 

(2010) 

Start 1995 sedan 

vartannat eller vart 

tredje år, senaste 

insamlingen genom-

fördes 2008.  

Generell självdeklarations-

studie.  

Samband mellan ungdo-

mars brottslighet och deras 

övriga situation. 

Nationell Ca 5600-7000 

skolelever 

(kvinnor och 

män, 15-16 

år) 

  

Tvärsnittsdesign vid upprepade tillfällen 

med olika urval. Anonym självadministre-

rad papper och penna-enkät i klassrum 

under skoltid. Övervakad av lärare, indivi-

duella svarskuvert. Möjlighet för frånva-

rande elever att besvara enkäten senare. 

Svarsfrekvenser mellan 81% och 97%. 



 

 
Författare och titel Tidpunkt för 

datainsamling 

Huvudsakligt syfte/fokus Geografisk 

täckning 

Urval Metod och svarsfrekvens 

ADAD 

Nordqvist (2005) 

Inga tvärsnitts-

data, data finns 

från 1997. 

Det huvudsakliga syftet är att få 

information om individer I 

planeringen av behandling vid 

institutioner. Men data används 

också för forskning.  

Nationell (icke-

representativt) 

En majoritet av 

ungdomar place-

rade vid Sis-

institutioner 

(kvinnor och 

män, 15-21 år). 

Icke-anonyma strukturerade intervjuer, 

genomförda av personal på institution-

erna.   

Sarnecki (2001 a) Under-

sökning av självdeklarerad 

brottslighet och annat 

problembeteende. Tyresö 

våren 1998, 1999 och 

2000 

1998, 1999 och 

2000 

Generell självdeklarationsstudie Tyresö 711-848 skolele-

ver (män och 

kvinnor, 14-16 år)  

Tvärsnittsdesign vid upprepade tillfällen 

med olika urval. Anonym självadmini-

strerad papper och penna-enkät i klass-

rum under skoltid. Övervakad av lärare, 

individuella svarskuvert. Möjlighet för 

frånvarande elever att besvara enkäten 

senare. Svarsfrekvenser mellan 86 och 

89%. 



 

 
Författare och titel Tidpunkt för datain-

samling 

Huvudsakligt syfte/fokus Geografisk 

täckning 

Urval Metod och svarsfrekvens 

Stockholmsenkäten  

Stockholms stad, Rapport 

2008:1 

Har genomförts regel-

bundet sedan 1972. 

Frågor om brottslighet 

inkluderades första 

gången år 2000. 

Generell självdeklarations-

studie med speciellt fokus 

på ungdomars drogvanor. 

Stockholm 8400-13 000 skolele-

ver(sedan 2000) 

(kvinnor och män, 

15-16 år och 17-18 

år).  

Tvärsnittsdesign vid upprepade 

tillfällen med olika urval. Anonym 

självadministrerad papper och 

penna-enkät i klassrum under skol-

tid. Övervakad av lärare, individu-

ella svarskuvert. Möjlighet för 

frånvarande elever att besvara enkä-

ten senare. 

Svarsfrekvenser mellan 72 % och 

93%. 

Levnadsvaneundersökningen, 

Umeå  

Jonsson (2008) 

Genomfördes regel-

bundet mellan 1996 

och 2007. Frågor om 

brotslighet inkludera-

des första gången 

2004. 

Ungas levnadsvanor. Umeå. Ca 7300 skolelever 

(män och kvinnor, 

13-19 år) 

Tvärsnittsdesign vid upprepade 

tillfällen med olika urval. Anonym 

självadministrerad datorbaserad 

enkät i skolan under skoltid. Över-

vakad av lärare.  Svarsfrekvens 

mellan 78%  och 84%. 



 

 
Författare och titel Tidpunkt för datain-

samling 

Huvudsakligt syfte/fokus Geografisk 

täckning 

Urval Metod och svarsfrekvens 

Malmöelevers levnads-

vanor  

Malmö stad (2009) 

Har genomförts regelbundet 

sedan 1994. 

Frågor om brottslighet 

inkluderades första gången 

2006. 

Droger och levnadsvanor 

bland unga 

Malmö Ca 7400 skole-

lever (män och 

kvinnor, 12, 15 

och 17 år). 

Tvärsnittsdesign vid upprepade tillfällen 

med olika urval. Anonym självadministre-

rad papper och penna-enkät i klassrum 

under skoltid. Övervakad av lärare, indivi-

duella svarskuvert. Möjlighet för frånva-

rande elever att besvara enkäten senare. 

Svarsfrekvens  80%. 

Drogvaneundersökning  

2004, 

Göteborg  

Lindström m.fl. (2005) 

Undersökningen har genom-

förts vart tredje år sedan 

2004. Frågor om brottslighet 

utöver narkotika inkludera-

des dock endast år 2004.   

Generell självdeklarations-

studie. Fokus på ungas 

drogvanor.  

Göteborg  10 000 skole-

lever (män och 

kvinnor 15 och 

17 år) 

Tvärsnittsdesign vid upprepade tillfällen 

med olika urval. Anonym självadministre-

rad papper och penna-enkät i klassrum 

under skoltid. Övervakad av lärare, indivi-

duella svarskuvert. Möjlighet för frånva-

rande elever att besvara enkäten senare. 

Svarsfrekvens 81% . 



 

 
Författare och titel Tidpunkt för 

datainsamling 

Huvudsakligt syfte/fokus Geografisk täckning Urval Metod och svarsfrekvens 

Halmstad Skolun-

dersökning 

(Svensson & Pauwels 

2010) 

2005 Generell självdeklarationsstudie, 

med fokus på att testa och utveckla 

teorier om risk- och skyddsfaktorer 

kopplade till brottslighet och 

problembeteende. 

Halmstad Ca 1000 skol-

elever (män 

och kvinnor, 

15-16 år) 

Tvärsnittsdesign, en omgång. 

Anonym självadministrerad pap-

per och penna-enkät i klassrum 

under skoltid. Övervakad av 

lärare, individuella svarskuvert. 

Svarsfrekvens 84,8 %. 

Tuvblad (2006) Genetic 

and environmental influ-

ences on antisocial from 

childhood to emerging 

adulthood 

1999 och 2002 Generell självdeklarationsstudie, 

men del av ett stort projekt. 

Nationell (ej repre-

sentativ) 

1480 tvilling-

par (män och 

kvinnor, 13-14 

och 16-17 år) 

En liten del av en stor longitudi-

nell studie med olika typer av 

data, Tvillingstudien. Icke-

anonyma, självadministrerade 

enkäter. 

Liv och hälsa – ung 

Karolinska Institutets 

folkhälsoakademi (2010)  

 

2005 och 2007 Ungas levnadsvanor  Genomförs i fem län 

med samma upplägg: 

Uppsala, Söderman-

land, Västmanland, 

Värmland och Örebro. 

Ca 10 000 

skolelever i 

varje region 

(kvinnor och 

män, 13, 15 

och 17) 

Tvärsnittsdesign vid upprepade 

tillfällen med olika urval. Ano-

nym självadministrerad papper 

och penna enkät i klassrum under 

skoltid. Övervakad av lärare, 

individuella svarskuvert.  



 

 
Författare 

och titel 

Tidpunkt för 

datainsamling 

Huvudsakligt syfte/fokus Geografisk 

täckning 

Urval Metod och svarsfrekvens 

ISRD-2  

Ring & 

Andersson 

(2010)  

 

2006 Att få internationellt jämförbar 

data om ungdomars brottslighet 

och problembeteende.   

Tre kommuner 

av olika storlek 

2911 skolelever 

(kvinnor och 

män, 13-16 år)  

Tvärsnittsdesign. 

Anonym självadministrerad papper och penna enkät i 

klassrum under skoltid. Övervakad av lärare, indivi-

duella svarskuvert.  Möjlighet för frånvarande elever 

att besvara enkäten senare.  

Svarsfrekvens 78% . 
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Bilaga 2. Sammanställning av hur frågor om delaktighet i 

brottslighet och problembeteende redovisas i de olika studierna 

 
 I kolumnen Studie anges i de fall studien har en huvudsaklig publikation 

referensen till denna  samt titel. I de fall studien inte redovisas i en speci-

fik publikation har jag benämnt den utifrån det projektnamn som oftast 

förekommer i beskrivningar av studien. Jag anger då också källan från 

vilken jag hämtat informationen som finns i tablån. 

 Samtliga svenska självdeklarationsstudier som visas i övriga samman-

ställningar (Bilaga 1, Figur 4 och Tabell 1) finns inte med i den här sam-

manställningen. De studier som inte varit relevanta utifrån deras syfte el-

ler där relevant information inte funnits att tillgå har exkluderats. 

 Syftet med sammanställningen är att se hur de analytiska kategorierna 

konstrueras därför redovisas nedan de indelningar som görs i studierna. 

Det innebär att det finns vissa avvikelser från de brottstyper som presente-

rats i Tabell 1 där jag istället gjort indelningen utifrån de anvisningar po-

lisen följer vid kodning av anmälningar och misstankar om brott (Brå 

2007 a). 

 När cellen i kolumnen Presenterade nivåer lämnats tom har några gene-

rella nivåer inte funnits att tillgå.  

 



 

Studie Redovisning av delaktighet i brottslighet Presenterade nivåer 

Nyquist & Strahl (1960)  

Svensk undersökning 

- Endast nivåer för de enskilda frågorna: snattat i hemmet; undanhållit pengar vid 

ärende; knyckt frukt; stulit/lånat olovligt motorfordon; snattat från butik ed; tju-

våkt; springnota; rest på barnbiljett vid överskriden ålder; skadegörelse; inbrott 

med avsikt att stjäla; annan form av olovligt tillgrepp; lämnat osann uppgift vid 

ifyllande av blankett, förfalskat handling eller namnteckning i betydelsefullare 

sammanhang; rattfylla; haft samlag med kvinna under 15 år; deltagit i otuktig 

handling med person av samma kön.   

- Totalen redovisas endast i den löpande texten och då ej i procent utan i antal. 

Någon av de uppräk-

nade handlingarna 

under hela livet: 97% 

Forsman & Gentz (1962) Kriminali-

tetsförekomsten hos presumtivt 

ostraffade 

- I huvudsak anges nivåerna för de enskilda frågorna 

- I den löpande texten görs en uppdelning mellan lindriga och allvarligare förseel-

ser. Lindriga (snattat i hemmet; undanhållit pengar vid ärende; knyckt frukt; stu-

lit/lånat olovligt motorfordon tillhörande den egna familjen; tjuvåkt; springnota; 

rest på barnbiljett vid överskriden ålder; skadegörelse på allmän egendom; skade-

görelse på privat egendom) Allvarliga brott (stulit/lånat olovligen motorfordon ej 

tillhörande den egna familjen; snattat från butik ed; inbrott med avsikt att stjäla; 

annan form av olovligt tillgrepp; lämnat osann uppgift vid ifyllande av blankett; 

förfalskat handling eller namnteckning i betydelsefullare sammanhang; rattfylla)  

- Totalen redovisas endast i den löpande texten och då ej i procent utan i antal. 

Någon av de uppräk-

nade  handlingarna 

under hela livet (exkl. 

skolk):  

92% 

 

Elmhorn (1969) Enkätundersökning 

av faktisk brottslighet bland skolbarn. 

SOU 1969:1 

(Data från 1959) 

- Enskilda frågor (se gravhetskategorier). 

- Brottskategorier: bagatellförseelser; skadegörelse; andra tillgreppsbrott än inbrott 

och motorfordonsbrott; bedrägeribrott; våldsbrott.  

- Gravhetskategorier: Bagatellförseelser (snatteri i hemmet, äppelknyckning, 

plankning, lamp- eller fönsterkrossning, vårdslös hantering av eld) Medelsvåra 

förseelser (åverkan på parksoffor och telefonhytter, åverkan på motorfordon, följt 

med i stulet fordon, häleri, butiksstöld, cykelstöld, vinds-, källar- eller barackin-

brott) Gravare förseelser (cykel- eller motorfordonsslaktning, bank eller postbe-

drägeri, försäkringsbedrägeri, moped eller MC-stöld, bilstöld, inbrott i automat, 

kiosk, affär eller lägenhet). 

- Som huvudvariabel används ett index beräknat på samtliga frågor, men där hän-

syn tas till uppdelningen på gravhet och frekvens.  

Någon av de uppräk-

nade handlingarna, 

14-åringarna hela 

livet 

(exkl. bagatellbrott) 

75%   



 

 
Olofsson (1971) Vad var det vi sa! 

Om kriminellt och konformt beteende 

bland skolpojkar 

- Enskilda frågor ( se kategorier). 

- Kategoriseringarna är gjorda utifrån en komponentanalys som gav fyra faktorer:  

Bagatellbrott (snatteri; stöld från person (ej rån); pangat gatlampor eller fönsterru-

tor; tänt eld som skulle kunna vara farlig) Vinningsbrott (häleri; plockat saker från 

bil, MC osv.; åkt med stulen bil; inbrott i källare, vind, skjul; rattfylla; moped- 

MC-stöld; cykelstöld; rån; förstört bänkar, telefonkiosk osv.; inbrott i affär, kiosk, 

automat, lägenhet) Bedrägeribrott (tillförskaffat sig pengar eller dylikt genom att 

luras; stöld från skolan; smita från betalning på buss, café eller dylikt) Grava brott 

(väskryckning; langning; bilstöld). 

- Frekvenser 

- I sambandsanalyserna används både kategorierna och allmän brottsbelastning.  

Någon av de uppräk-

nade handlingarna 

hela livet: 

96% 

Werner (1972) Den faktiska 

brottsligheten 

- Enskilda frågor (tillgrepp i affär; fylleri; smuggling; snatteri på kafé; tillgrepp av 

fordonsdelar; häleri; slagit sönder gatlyktor; tillgrepp på arbetsplats; tillgrepp ur 

kiosk; inbrott; rattonykterhet; otukt med minderårig; restaurangbedrägeri; till-

grepp av fordon; rån; slagit sönder annat än gatlykta; stöld på kafé).   

- Index där hänsyn tas till antalet brottstyper, frekvens och gravhet, ett ”ja”-svar har 

gett 1 poäng, ”flera gånger” har givit 2 poäng, ett extrapoäng ges för handlingar-

na: bilstöld; otukt med flicka under 14 år; stöld från butik; skadegörelse efter 15 

års ålder, och två extrapoäng ges för handlingarna: rån; otukt med flicka under 13 

år; behållit stulet fordon. Indexet delas in i kategorierna: 0 poäng; 1-4; 5-9; 10-14; 

15 eller fler. 

Någon av de uppräk-

nade handlingarna 

hela livet: 

82% 

Dunér & Haglund (1974) 

Tonårspojkar och brott : kunskaper, 

attityder och faktiskt beteende. 

- Enskilda frågor (se kategorier). 

- Kategoriseringar är genomförda utifrån en komponentanalys som gav fem fak-

torer: Lindriga brott (häleri; snatteri; förstört gatlampor och fönsterrutor; rattfylla; 

moped, MC-stöld; inbrott i källare, skjul, vind, parkerad bil). Grava förmögen-

hetsbrott (väskryckning, bilstöld; inbrott i automat, kiosk, affär, våning eller hus). 

Våldsbrott: (lindrig misshandel, rån, bedrägeri). Grov misshandel (läkarbesök). 

Narkotikabrott. 

- Frekvenser både för de enskilda brottstyperna och antalet olika brottstyper.  

- Total brottslighet.   

Någon av de uppräk-

nade handlingarna 

hela livet: 

89% 



 

 
Dolmén & Lindström (1991) Skola, 

livsstil och brott : ungdomar i åtta 

Stockholmsskolor. 

- Enskilda frågor (se faktor nedan). 

- Presentationen av frågorna görs i en samlad kategori utifrån en faktoranalys som 

visat på en bakomliggande faktor (misshandel; inbrott i bil; övrigt inbrott; bil-

stöld; moped- eller MC-stöld, snatteri; vandalism).  

- Vissa analyser gör också utifrån frekvenser (antalet brott per gärningsperson) 

Någon av de uppräk-

nade handlingarna 

senaste året: 

46% 

Ward (1998) Barn och Brott av vår 

tid? Självdeklarerad Ungdomsbrotts-

lighet 1971 och 1996. En jämförelse 

utifrån Örebroprojektets data. 

 

- Enskilda frågor. 

- Brottskategorier: Egendomsbrott (inbrott i källare, vind, skjul eller bil; inbrott i 

automat, kiosk, affär, våning eller hus; moped- MC-stöld; biltillgrepp). Våldsbrott 

(misshandel som lett till skada; misshandel som lett till läkarvård; hot/tvång för 

att få pengar eller cigaretter; väskryckning). Grövre brott (väskryckning; langat 

narkotika; misshandel som krävt läkarvård). Utbredda brott (snatteri; vandalism). 

- Frekvenser 

- Variationsskala (antal olika brottstyper)  

(Hela livet) 

Egendomsbrott: 38% 

Våldsbrott:  

30% 

Grövre brott: 

17% 

Utbredda brott: 

72% 

Rolfson (1994) Unga på drift. Om 

sociala normer och kontroll i Rosen-

gård 

- Enskilda frågor. 

- Kategorier ibland utan benämning: Skadegörelse (pangat rutor; slagit sönder 

parksoffor; klottart; skadegörelse på bilar; anlagt eld för att skada) X (tagit annans 

cykel/moped/MC/bil) X (tagit pengar hemma; tagit saker hos kompisar, tagit sa-

ker i affär) X (kört moped som minderårig) Bedrägeri (passerat utan biljett; för-

falskat postanvisning) Inbrott (i kiosk; källare; vind; bil; telefonautomat) X 

(Misshandel) X (kört bil efter alkoholförtäring) X (väskryckning; hotat sig till 

pengar) X (använt sålt narkotika).  

- Frekvenser. 

- Ingen total. 

- I sambandanalyserna används enskilda frågor.  

- 

Stockholmsenkäten 

Stockholms stad.  

Rapport 2008:1 

- Blandning av enskilda frågor och vissa sammanslagningar: Klottrat olaglig graf-

fiti, Snattat eller stulit (snattat från butik; stulit ur någons ficka; stulit någonting 

annat), Allvarligt egendomsbrott (stulit moped/MC/bil; inbrott), Tvingat någon att 

ge pengar, Burit vapen, Misshandel, Sexuella övergrepp.  

- Ingen total 

- En särskild analys görs på sambandet mellan alkohol och våld. 

- 



 

 
Levnadsvaneundersökningen, Umeå  

Jonsson (2008)  

 

- Endast enskilda frågor (vandalism; klottrat tags; stulit/snattat; slagit så det lett till 

sjukvård inom familjen; slagit så att det lett till sjukvård utanför familjen; burit 

vapen). För samtliga frågor gäller att eleven ska ha rapporterat att den gjort hän-

delsen 3 gånger eller fler.  

- Ingen total 

- 

Malmöelevers levnadsvanor 

Malmö stad (2009) 

- I rapporten från 2009 redovisas inga resultat för frågor om delaktighet i brott, 

trots att det finns frågor i enkäten. Berörda har dock möjlighet att ta fram egna ta-

beller ur en databas. Där finns frågor om eleven har: snattat; klottat/målat olaglig 

graffiti; stulit cykel/moped; stulit bil/mc; tvingat till sig pengar eller värdesak; 

köpt stulet; sålt stulet; tjuvåkt; inbrott; slagit någon så att det lett till sjukvård; bu-

rit vapen. 

- 

Drogvaneundersökning Göteborg 

2004, 

Lindström m.fl. (2005) 

 

- Enskilda frågor 

- Brottskategorier: Stöldrelaterade handlingar (snattat; stulit cykel eller moped; stu-

lit bil eller motorcykel; fickstöld; annan stöld; köpt stulet; sålt stulet; Inbrott) 

Våldsrelaterade handlingar (rån; slagit så att det lett till sjukvård) Brott med dålig 

prognos (inbrott; bil/MC-stöld; rån) Relativt vanliga brott, Relativt ovanliga brott. 

- Sammanslagen brottslighet redovisas både inklusive och exklusive tjuvåkning och 

narkotikabruk.  

- I sambandsanalyserna redovisas de tre kategorierna Brott med dålig prognos, Re-

lativt vanliga brott, Relativt ovanliga brott. 

- 



 

 
Skolundersökningen  

(Brå 2010) 

- Enskilda frågor. 

- Brottskategorier: Stöldrelaterade handlingar(stöld från skolan; stöld i affär; stöld 

från hemmet; annan stöld; lurat folk på pengar; köpt stulet; cykelstöld; sålt stulet; 

inbrott; stöld ur ficka; stöld ur automat; stöld ut bil; Mc- /moped-stöld; Bilstöld). 

Våldsrelaterade handlingar (burit kniv; slagit någon utanför familjen; hotat för att 

få sak; skadat med tillhygge; slagit familjemedlem; väskryckning). Skadegörelse 

(vandaliserat; klottrat; tänt eld; målat graffiti). Narkotika (rökt hasch/marijuana; 

provat annan narkotika; sålt hasch/marijuana; sålt annan narkotika).  

- Frekvenser 

- Restriktiv brottskala: vandalism; stöld i affär; lurat folk på pengar; köpt stulet; 

cykelstöld; sålt stulet; inbrott; stöld ut ficka; stöld ur automat; stöld ut bil; MC- 

/moped-stöld; bilstöld; annan stöld; väskryckning; burit kniv; slagit någon utanför 

familjen; hotat för att få sak; skadat med tillhygge; tänt eld; rökt hasch/marijuana; 

provat annan narkotika; sålt hasch/marijuana; sålt annan narkotika).  

- Den beroende variabeln i sambandsanalyserna bygger på den restriktiva brottska-

lan i kombination med frekvenser. 

Något problembete-

ende det senaste året 

(inkl. skolk och alko-

hol): 

64,3%. 

Totalt restriktiv 

brottskala: 

49% 

ISRD-2 

Ring & Andersson (2010) 

- Enskilda frågor. 

- Brottskategorier: Stöldrelaterade handlingar (stöld från affär; stöld av cykel, mo-

ped, skoter; stöld från bil; inbrott; väskryckning; bil-/MC-stöld).Vandalism. 

Våldsrelaterade handlingar (gruppslagsmål; burit vapen; misshandel; hot/rån) 

Narkotika (bruk av hasch/marijuana; langat narkotika; bruk av ecstasy/amfetamin; 

bruk av LSD/heroin/kokain) Övrigt: (alkoholkonsumtion; hackning; skolk) 

- I sambandsanalyserna används en skala benämnd Traditionell brottslighet och 

som innefattar frågorna i kategorierna: Stöld, våld och vandalism.  

Någon handling i den 

traditionella skalan 

det senaste året: 

19,7%  
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Bilaga 3. Brev till rektor 

Till rektor och berörd skolpersonal 

Angående: Studie bland elever i årskurs nio 

 

Elevers inblandning i brottslighet, både som förövare och utsatta, studeras 

regelbundet i Sverige av Brottsförebyggande rådet. Nu vill Kriminologiska 

institutionen vid Stockholms universitet studera hur dessa undersökningar 

fungerar. Vilken tillförlitlighet och kvalitet har studierna?  

Till denna studie behöver vi göra intervjuer med ungdomar som först får 

fylla i ett frågeformulär, liknande Brottsförebyggande rådets. Intervjuerna 

fokuserar sedan på hur ungdomarna tolkat frågorna i formuläret.  Förhopp-

ningen är att den ökade kunskapen om dessa fenomen ska leda till att de 

verktyg som används vid självdeklarationsstudier ska kunna förbättras för att 

bli mer adekvata i mätning av delaktighet i och utsatthet för brott.  

Tillvägagångssättet är att klassen först ombeds att besvara det skriftliga 

formuläret, vilket sker med vår försäkran om frivillighet och anonymitet. 

Därefter tillfrågas klassen om några elever vill ställa upp på en uppföljnings-

intervju för att diskutera formuläret. I intervjun ställs inga krav på eleven att 

berätta hur formuläret besvarades. Det handlar om hur formuläret har uppfat-

tats. Det material som samlas in i studiens båda delar kommer inte heller 

vara tillgängligt för någon utanför forskargruppen och resultaten kommer 

redovisas på ett sätt att ingen information går att spåra tillbaka till enskilda 

elever. Undersökningens upplägg har prövats och godkänts av Regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm.   

Er skola har tillsammans med 24 andra skolor runt om i landet kommit 

med i studiens urval och vi önskar besöka en klass i årskurs nio. Beroende på 

vad som passar bäst för skolan och eleven kommer intervjun att ske antingen 

i skolan på skoltid eller efter skoldagens slut. Det är vår förhoppning att det 

inte stöter på något hinder för Er att medverka i undersökningen, då Er med-

verkan behövs för undersökningens vetenskapliga kvalitet. Det aktuella ur-

valet har inte kontrollerats mot urvalet för Brottsförebyggande rådets skol-

undersökning höstterminen 2008. Det finns alltså en risk att samma skola 

kontaktas avseende båda dessa studier. Vi ber Er ha överseende med detta. 

Har Ni frågor är Ni varmt välkomna att höra av Er till projektansvarige 

Jerzy Sarnecki eller projektledare Lina Andersson vid Kriminologiska in-

stitutionen, Stockholms universitet. 

Vi kommer inom en snar framtid att höra av oss till Er för att hitta ett en 

lämplig tidpunkt för att utföra studien. 

Vänliga hälsningar 

 

Jerzy Sarnecki, professor  Lina Andersson, doktorand 

08-16 21 01   08-674 70 57 
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Bilaga 4. Skolundersökningens frågeformulär med försättsblad.  

Förutom avsändare och kontaktuppgifter är försättsbladet detsamma som i 

Skolundersökningens orginalformulär.  

HEJ! 

Vi på Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet gör just nu en 

stor undersökning bland ungdomar. Vi vill kunna beskriva hur dagens unga 

har det inom skola, familj och på fritiden samt vad de tycker om en del olika 

saker. Vi är också intresserade av hur ofta unga råkar ut för brott och hur 

ofta unga begår brott. Du hjälper oss genom att fylla i den här enkäten. 

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ifyllandet. 

Skriv inte Ditt namn! Du får vara helt anonym. Ingen skolpersonal, förälder 

eller polis kommer att få se Dina svar. Svaren kommer endast att användas 

till forskning. Det är viktigt att Du svarar så uppriktigt Du kan. Just Ditt svar 

är precis lika viktigt som Dina klasskamraters svar. För att alla ska kunna 

svara i lugn och ro är det bra om ni inte pratar eller stör varandra under ifyl-

landet. 

 

Besvara varje fråga i tur och ordning genom att sätta ett kryss i rutan   

( ) för det svar som bäst stämmer in på Dig. Ibland får Du sätta fler än ett 

kryss när det står så. Om det är en streckad linje (som den här: ....................) 

betyder det att Du själv fyller i svaret där. 

 

När Du gjort klart och kontrollerat att Du inte missat någon fråga lägger Du 

Ditt svar i svarskuvertet och klistrar igen det. Vi samlar sedan in kuverten 

och tar med dem tillbaka till universitetet. 

 

Du är välkommen att höra av Dig till oss om det är något Du undrar. Du kan 

också skriva Dina funderingar på sista sidan efter att Du fyllt i alla svar. 

 

Kriminologiska institutionen 

Stockholms Universitet 

106 91 Stockholm 

 

Lina Andersson (projektledare) 

Tfn.: 08-674 70 57 

Mail: lina.andersson@criminology.su.se 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN !
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Bilaga 5. Intervjuguide elever 

Instruktioner: 

-Olika typer av frågor. Några hypotetiska/ tänkta situationer för dig att 

ta ställning till, om du skulle ha räknat med dem när du besvarade 

enkäten eller om du inte skulle ha gjort det. DET FINNS INGET 

RÄTT ELLER FEL. Tänk inte på vad som är rätt svar utan hur du tror 

att du skulle ha gjort. Jag testar hur enkäten fungerar inte om du har 

gjort rätt eller fel.  

- Du är inte tvungen att svara på frågorna om du inte vill.  

 

Delaktighet 

Vandalism 

Originalfråga: (Hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) Med flit förstört telefonhytt, gatlykta, fönster, 

någons cykel eller annan sak som inte var din? 

 
1. Om du skulle ha pillat hål eller gjort en reva på ett bussäte med hjälp av 

t.ex. en nyckel eller penna – skulle du då ha räknat med det när du be-

svarade enkäten?  

 

2. Om det redan fanns ett hål eller en reva på bussätet och du hade pillat 

upp det så att det blev större – skulle du då ha räknat med det när du be-

svarade enkäten?  

 

3. Om du skulle ha ristat in någonting på ett bord eller bänk i skolan, med 

hjälp av t.ex. en penna eller nyckel - skulle du då ha räknat med det när 

du besvarade enkäten?  

Snatteri 

Originalfråga: (Hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) Stulit (snattat) något i affär eller varuhus? 

 
1. Om du hade tagit en godisbit från lösviktsgodiset i en affär eller kiosk, 

och inte tagit någonting annat – skulle du då ha räknat med det när du 

besvarade enkäten?  

 

2. Om du hade tagit ett paket tuggummi i en affär eller kiosk, och inte tagit 

någonting annat – skulle - du då ha räknat med det när du besvarade en-

käten?  
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3. Om du hade tagit en DVD-film i en affär eller varuhus, och inte tagit 

något annat – skulle du då ha räknat med det när du besvarade enkäten?  

 

4. Om du hade varit med kompisar i ett varuhus och en av dina kompisar, 

utan att du la dig i, stoppade på sig en DVD-film som ni sen kollade på 

tillsammans – skulle du då ha räknat med det när du besvarade enkäten?  

 

Skaffat pengar genom att lura folk 

Orginalfråga: (hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) Skaffat dig pengar genom att lura folk?  

 
1. Om du handlat mat till dina föräldrar (eller andra vuxna som du bor 

med) för 170 kr, men sa till dem att det kostade 200 kr, för att få behålla 

30 kr själv – skulle du då ha räknat med det när du besvarade enkäten?  

 

Stulit från skolan  

Orginalfråga: (Hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) Stulit något från skolan? 

 
1. Om du hade tagit en penna från ett förråd i skolan – skulle du då ha räk-

nat med det när du besvarade enkäten?  

 

2. Om du hade tagit en bok från skolan – skulle du då ha räknat med det 

när du besvarade enkäten?  

 

3. Om du hade varit med en kompis när han/hon tog en dataskärm från en 

datasal i skolan, du uppmuntrade inte men sa inte heller ifrån – skulle du 

då ha räknat med det när du besvarade enkäten?  

 

Stulit annat 

Orginalfråga: (hur många gånger har du gjort följande under de sen-

aste 12 månaderna?) Stulit något annat som vi inte frågat om? 

 
1. Om du hade tagit en CD-skiva hemma hos en kompis – skulle du då ha 

räknat med det när du besvarade enkäten?  
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2. Om du hade lånat 100 kr av en kompis, men struntade i att lämna till-

baka det och när personen bad att få tillbaka pengarna så sa du att du 

inte var skyldig personen några pengar– skulle du då ha räknat med det 

när du besvarade enkäten?  

 

3. Om du hade hittat en kvarglömd mobiltelefon på ett cafébord och behål-

lit den – skulle du då ha räknat med det när du besvarade enkäten? 

 

Hot/rån  

Orginalfråga: (Hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) Hotat någon med stryk eller vapen för att få 

pengar eller andra värdesaker?  

 
1. Om du hade skrikit till någon på stan att du skulle slå ner personen om 

han eller hon inte gjorde som du ville – skulle du då ha räknat med det 

när du besvarade enkäten?  

 

 

2. Om du hade gett en lätt knuff till en jämnårig på skolan när han eller 

hon inte ville bjuda på godis, snus, en cigarett, en mindre summa pengar 

eller liknande, och du efter att du knuffat personen fick det som du ville 

ha - skulle du då ha räknat med det när du besvarade enkäten?  

 

Misshandel (ej familjemedlem)  

Orginalfråga: (Hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) med avsikt slagit någon (som inte tillhör din 

familj) så att du tror eller vet att han/hon behövde sjukvård? 

 
1. Om du hade slagits med någon i skolan, ni blev lite skadade båda två, 

inte så allvarligt men så pass allvarligt att ni gick till skolsköterskan 

båda två – skulle du då ha räknat med det när du besvarade enkäten?  

 

 

2. Om du hade varit med i ett slagsmål i skolan. Ni var flera stycken med. 

Du var inte med från början utan drogs med först efter att det pågått en 

stund. Två av dem som var med i slagsmålet blev så pass skadade att de 

gick till skolsköterskan, men det är omöjligt för dig att veta om det var 
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dina slag som gjorde att de var tvungna at gå dit – skulle du då ha räknat 

med det när du besvarade enkäten?  

 

 

3. Om du hade knuffat till en jämnårig person på skolan när ni tjafsade om 

något, personen ramlade in i ett räcke och blev ganska allvarligt skadad. 

Men det var inte din mening att det skulle gå så illa -  skulle du då ha 

räknat med det när du besvarade enkäten?  

 

 

4. Om du varit med några kompisar som slog ner en person, du slog inte 

själv men ingrep inte heller, och du tror att personen blev ganska allvar-

ligt skadad – skulle du då ha räknat med det när du besvarade enkäten?  

 

 

Fildelning 

Orginalfråga: (Under de senaste 12 månaderna har du använt Internet för 

att…) …olagligt laddat ner spel, musik, filmer eller datorprogram med hjälp 

av s.k. fildelningsprogram? 

 

Hur reagerade du på den här frågan? 

 

Utsatthet 
 

Annan stöld 

Orginalfråga: (Har du någon gång under de senaste 12 månaderna råkat ut 

för att…)…någon stulit annan värdefull sak från dig? 

 

1. Om en kompis tagit med en CD-skiva eller DVD-film hemifrån dig, och 

sen förnekade det när du frågade – skulle du då ha räknat med det när du 

besvarade enkäten?  

 

2. Om en kompis lånat ca 100 kr från dig, men förnekar det när du ber att 

få tillbaka pengarna – 

skulle du då ha räknat med det när du besvarade enkäten?  
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3. Om du hade glömt din mobil på bordet på ett café, du kom på det en 

kvart senare och gick tillbaka, men då var den borta och du fick inte till-

baka den - skulle du då ha räknat med det när du besvarade enkäten?  

 

Grovt våld 

Orginalfråga: Har någon med avsikt slagit Dig, sparkat Dig eller utsatt dig 

för annat våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, så att Du 

skadades så mycket att du var tvungen att besöka sjuksyster, läkare eller 

tandläkare? 

 

1. Om du hade slagits med någon i skolan, ni blev lite skadade båda 

två, inte så farligt, men tillräckligt allvarligt för att ni skulle gå till 

skolsköterskan båda två – skulle du då ha räknat med det när du be-

svarade enkäten?  

 

2. Om du hade slagits med ett syskon. Ni gjorde illa er en del båda två, 

ditt syskon började blöda eller fick ordentliga blåmärken, du fick 

dessutom ont i tänderna och era föräldrar bokade tid hos tandläkaren 

för säkerhets skull –skulle du då ha räknat med det när du besvarade 

enkäten?  

 

 

Lindrigt våld 

Orginalfråga: Har någon med avsikt slagit Dig, sparkat Dig eller utsatt dig 

för annat våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, så att Du 

fick ont, men inte behövde söka sjukvård? 

 

1. Om någon jämnårig på skolan hade knuffat till dig när ni tjafsade 

om något, du ramlade in i ett räcke och fick rätt ont, men tror inte att 

det var personens mening att göra dig illa så allvarligt – skulle du då 

ha räknat med det när du besvarade enkäten?  

 

 

2. Om du hade slagits med ett syskon. Ni gjorde illa er en del båda två 

men inte så pass allvarligt att ni sökte vård – skulle du då ha räknat 

med det när du besvarade enkäten?  
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Hot 

Orginalfråga: Har Du under de senaste 12 månaderna blivit hotad så att Du 

känt dig allvarligt rädd? 

 

1. Om någon hade skrikit åt dig och dina kompisar på stan. Du blev 

inte direkt orolig att personen skulle göra någonting, men tyckte 

ändå att situationen var obehaglig –skulle du då ha räknat med det 

när du besvarade enkäten?  

 

 

2. Om det fanns en person i skolan eller på något annat sätt i din närhet 

som du kände dig rädd för. Personen hade aldrig uttalat ett direkt 

hot, men du kände dig ändå hotad –skulle du då ha räknat med det 

när du besvarade enkäten?  

 

 

Hot/rån 

Orginalfråga: Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med stryk 

eller vapen eller använt våld mot dig för att få pengar eller andra värdesaker? 

 
1. Om någon jämnårig på skolan hade gett dig en lätt knuff när du inte 

ville bjuda på godis, snus, en cigarett, en mindre summa pengar (un-

der 20 kr) eller liknande, och du efter att du blivit knuffad gav per-

sonen det han eller hon ville ha – skulle du då ha räknat med det när 

du besvarade enkäten?  

 

Efter varje avsnitt  

(betona igen orginalfrågan och att det är den vi pratar om) 

Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vilken typ av händelser skulle du räkna med?  

Vad påverkar om du kommer att tänka på en händelse och vad påver-

kar om du räknar med det i svaret? 

(försök hitta gränslinjerna vid de olika dimensionerna t.ex. summa vid 

dimensionen värde) 
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Skulle det vara ok om vi pratade om hur du svarade när du fyllde i 

formuläret tidigare idag, och hur du tänkte då? Om du inte vill så är 

det helt ok, i så fall går vi bara vidare. 

”Nej” → Nästa del. 

”Ja”  →  
- Kommer du ihåg hur du svarade på frågan? 

- Hur svarade du? 

 

Om eleven svarat att han eller hon gjort den efterfrågade handlingen: 
- Kan du beskriva den eller de situationer du tänkte på när du svarade 

på frågan? (om nödvändigt, följdfrågor för mer detaljer och omstän-

digheter) 

- När hände det här (senast)? 

- Upplevde du någon tveksamhet när du besvarade frågan i formulä-

ret? 

- Nu när vi diskuterat lite kring frågan och du har fått lite mer tid att 

tänka på den. Finns det någon annan situation du varit med om som 

du tycker också skulle kunna passa in på frågan? 

 

Om eleven svarat att han eller hon inte gjort den efterfrågade hand-

lingen: 
- Kände du någon tveksamhet inför hur du skulle svara på frågan? 

- Var det någon situation du tänkte på när du svarade på formuläret 

som gjorde att du kände dig tveksam på hur du skulle svara? 

- Nu när vi diskuterat lite kring frågan och du fått lite mer tid att tänka 

på den. Finns det någon situation du varit med om som du tycker 

skulle passa in på frågan? 

 

 
 

 

Övrigt (efter att alla frågor kopplade till de enskilda enkätfrå-

gorna är klara) 

Finns det någonting som du gjort, som du har tänkt på som någonting 

brottsligt eller på gränsen till att vara ett brott, men som inte passade 

in i någon av frågorna i frågeformuläret?  

Skulle du kunna beskriva den situationen? 



280 
 

Hur tyckte du att det var att svara på frågeformuläret? 

Upplevde du det som att du var uppriktig/försökte vara uppriktig när 

du svarade på frågeformuläret? 

Tror du att övriga personer i din klass var uppriktiga när de besvarade 

frågeformuläret? 



281 
 

 

Bilaga 6. Intervjuguide forskare 

- Vad tänker du att avsikten med frågorna om delaktighet i brott är? 

 

 Om indikator/representation/bild - indikator/representation/bild 

av vad? 

 Index? 

 Enskilda brottstyper? 

 

- Vad utgår man ifrån (vilken är den nominella definitionen) i val och 

formulering av frågor? 

 

 Vad är förhållandet till den legalistiska definitionen av brott i 

valet av brottstyper? 

 Vad är förhållandet till den legalistiska definitionen av brott när 

man formulerar frågorna? 

 

- Vad tänker du att avsikten med frågorna om utsatthet för brott är? 

 

 Om indikator/representation/bild - indikator/representation/bild 

av vad? 

 Index? 

 Enskilda brottstyper? 

 

- Vad utgår man ifrån (vilken är den nominella definitionen) i val och 

formulering av frågor? 

 

 Vad är förhållandet till den legalistiska definitionen av brott i 

valet av brottstyper? 

 Vad är förhållandet till den legalistiska definitionen av brott när 

man formulerar frågorna? 

 

- Hur ser du på frågan om…? Vilka typer av beteenden tänker du att 

frågan ska fånga? 
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Vandalism 

Originalfråga: (Hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) Med flit förstört telefonhytt, gatlykta, fönster, 

någons cykel eller annan sak som inte var din? 

 
- Om en ungdom skulle ha pillat hål eller gjort en reva på ett bussäte 

med hjälp av  t.ex. en nyckel eller penna –är det någonting som du 

tänker ska komma med i enkäten? 

 

Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 

Snatteri  

Originalfråga: (Hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) Stulit (snattat) något i affär eller varuhus? 

 
- Om en ungdom hade tagit en godisbit från lösviktsgodiset i en affär 

eller kiosk, och inte tagit någonting annat – är det någonting som du 

tänker ska komma med i enkäten? 

- Om en ungdom hade varit med när några andra tog någonting från 

en butik eller varhus, men var inte den som tog saken. Ungdomen 

kan ha hjälpt till genom att hålla utkik  - är det någonting du tänker 

ska komma med i enkäten? 

Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 

Skaffat pengar genom att luras 

Orginalfråga: (hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) Skaffat dig pengar genom att lura folk?  

 
- Om en ungdom hade handlat mat till sina föräldrar (eller andra 

vuxna som ungdomen bor med) för 170 kr, men sa till dem att det 

kostade 200 kr, för att få behålla 30 kr själv – är det någonting som 

du tänker ska komma med i enkäten? 

- Om en ungdom hade sålt någonting till någon annan och sagt att det 

var värt mycket mer än vad det var – är det någonting som du tänker 

ska komma med i enkäten? 
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Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 

Stulit från skolan 

Orginalfråga: (Hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) Stulit något från skolan? 

 
- Om en ungdom (utan lov) hade tagit en penna från ett förråd i skolan 

– är det någonting som du tänker ska komma med i enkäten? 

Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 

Stulit annat 

Orginalfråga: (hur många gånger har du gjort följande under de sen-

aste 12 månaderna?) Stulit något annat som vi inte frågat om? 

 
- Om en ungdom hade lånat 100 kr av en kompis, men struntade i att 

lämna tillbaka det och när personen bad att få tillbaka pengarna så 

förnekades skulden – är det någonting som du tänker ska komma 

med i enkäten? 

Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 

Hot/rån 

Orginalfråga: (Hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) Hotat någon med stryk eller vapen för att få 

pengar eller andra värdesaker?  

 
- Om en ungdom hade gett en lätt knuff till en jämnårig på skolan när 

han eller hon inte ville bjuda på godis, snus, en cigarett, en mindre 

summa pengar eller liknande, och ungdomen efter knuffen fick det 

som den ville ha - är det någonting som du tänker ska komma med i 

enkäten? 

- Om en ungdom hade hotat nån med stryk, men inte för att få någon 

sak eller pengar, utan för att få den andra personen att göra någon-
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ting, eller låta bli att göra någonting – är det någonting som du tän-

ker ska komma med i enkäten?  

Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 

Misshandel (ej familj) 

Orginalfråga: (Hur många gånger har du gjort följande saker under de 

senaste 12 månaderna?) med avsikt slagit någon (som inte tillhör din 

familj) så att du tror eller vet att han/hon behövde sjukvård? 

 
- Om en ungdom hade varit med i ett slagsmål i skolan. Det var flera 

stycken med. Den här personen var inte med från början utan drogs 

med först efter att det pågått en stund. Två av dem som var med i 

slagsmålet blev så pass skadade att de gick till skolsköterskan, men 

det är omöjligt för ungdomen att veta om det var dens slag som 

gjorde att de andra var tvungna att gå dit – är det någonting som du 

tänker ska komma med i enkäten? 

 

- Om en ungdom hade knuffat till en jämnårig person på skolan när de 

tjafsade om något, personen ramlade in i ett räcke och blev ganska 

allvarligt skadad. Men det var inte meningen att det skulle gå så illa 

-  är det någonting som du tänker ska komma med i enkäten? 

Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 

Utsatthet 

 
Annan stöld 

Orginalfråga: (Har du någon gång under de senaste 12 månaderna råkat ut 

för att…)…någon stulit annan värdefull sak från dig? 

 

- Om en ungdom hade glömt sin mobil på bordet på ett café, kom på 

det en kvart senare och gick tillbaka, men då var den borta och den 

kom inte tillbaka - är det någonting som du tänker ska komma med i 

enkäten? 

Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 
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Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 

Grovt våld 

 

Orginalfråga: Har någon med avsikt slagit Dig, sparkat Dig eller utsatt dig 

för annat våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, så att Du 

skadades så mycket att du var tvungen att besöka sjuksyster, läkare eller 

tandläkare? 

 

- Om en ungdom skulle ha slagits med ett syskon, och skadats så att 

hon eller han behövde söka vård - är det någonting som du tänker 

ska komma med i enkäten? 

Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 

Lindrigt våld 

 

Orginalfråga: Har någon med avsikt slagit Dig, sparkat Dig eller utsatt dig 

för annat våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, så att Du 

fick ont, men inte behövde söka sjukvård? 

 
- Om en ungdom hade deltagit i ett ”skojbråk” (slagsmål med kompis 

som inte är menat att vara allvarligt) och skadade sig – är det någon-

ting som du tänker ska komma med i enkäten? 

Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 

Hot 

 

Orginalfråga: Har Du under de senaste 12 månaderna blivit hotad så att Du 

känt dig allvarligt rädd? 

 

- Om en ungdom varit med om att någon hade skrikit åt henne eller 

honom och kompisarna på stan. Ungdomen blev inte direkt orolig att 

personen skulle göra någonting, men tyckte ändå att situationen var 

obehaglig - är det någonting som du tänker ska komma med i enkä-

ten? 
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Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 

Hot/rån 

Orginalfråga: Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med stryk 

eller vapen eller använt våld mot dig för att få pengar eller andra värdesaker? 

 

- Om en ungdom varit med om att någon skrikit åt henne eller honom 

på stan, att personen skulle slå ner ungdomen om hon eller han inte 

gjorde som personen ville – är det någonting som du tänker ska 

komma med i enkäten? 

 

- Om en elev hade fått en lätt knuff på skolan av en jämnårig när ele-

ven inte ville bjuda på godis, snus, en cigarett, en mindre summa 

pengar (under 20 kr) eller liknande, och eleven efter att ha blivit 

knuffad gav personen det han eller hon ville ha – är det någonting 

som du tänker ska komma med i enkäten? 

 

Hur tänker du i övrigt kring den här frågan? 

Vad ska räknas med respektive inte räknas med?  

 
 

Vad finns det för problem med självdeklarationsstudier generellt? 

 

 

Vad finns det för problematik med Skolundersökningen? 

 

 

Vad är brottslighet? Idéer/fysiska händelser? 
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