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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka sannolikheten för ensamstående föräldrar att bli utsatt 

för brott och hur andra faktorer hos den ensamstående föräldern påverkar sannolikheten. 

Den offentliga samhällsdebatten ändrade riktning i förklaringsmodeller för brottslighet, 

från att handla om gärningspersonens utsatta situation till att handla mer om 

brottsoffren. Strukturella ojämlikheter och fattigdom under uppväxten har negativa 

konsekvenser för individers framtid, vilket påverkar de att bli utsatta för brott. Tidigare 

forskning om utsatthet för brott har rapporterat att kvinnor blir mer utsatta för brott mot 

person än män. Studiens teoretiska ramverk bygger på fyra perspektiv. Social 

desorganisationsteori utgår från att kriminalitet förklaras av samhällets brist i att 

kontrollera deras invånare på grund av segregering. Ekonomisk kapital är ekonomiska 

resurser inom Bourdieus kapitalteori, som förklarar hur socio-ekonomiska skillnader ger 

ojämlika ekonomiska fördelningar. Habitus förklarar hur individers handlingar och 

livsstil är byggt utifrån deras uppväxt. Genusperspektiv utgår utifrån kritiska synpunkter 

kring genusbegreppet och hur definitioner för vad som är ”manligt” respektive 

”kvinnligt” normaliseras. Data är inhämtat från Levnadsnivåundersökning 2010 (LNU 

2010), och urvalet består av ensamstående föräldrar mellan 18-75 år. Studien har fem 

beroende variabler: ”Utsatt för stöld”, ”Våld med kroppskada”, Våld utan kroppskada”, 

”Utsatt för skadegörelse” och ”Allvarliga hot”. Kontrollvariabler är fördelad i olika 

grupper om individers bakgrund på individnivå, familjeförhållande under uppväxt, 

bostadsförhållande och ekonomiska resurser. Materialet analyserade genom logistiska 

regressionsmodeller. Resultatet visade att förutom för utsatthet för skadegörelse så finns 

det en större sannolikhet för ensamstående föräldrar att bli utsatta till dessa brott jämfört 

med par med hemmavarande barn. Att leva i bostadsområden med missgynnande 

bostadsförhållande ökar sannolikheten för utsatthet, däremot så skiljer det sig beroende 

på vilket brott de blir utsatt för. Sannolikheten för utsatthet minskar för ju äldre 

individen är, särskilt inom åldern 40-59 år. 

Nyckelord 

Utsatthet, brott ensamstående föräldrar, social desorganisationsteori, ekonomisk kapital, 

habitus, genusperspektiv.
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1. Inledning 

Den offentliga debatten om brottslighet har under tidigare period dominerats av 

förklaringsmodeller där fattigdom och problematiska levnadsförhållande varit framträdande. 

Detta har dock ändrats i de senaste decennierna där synen på orsaken till brottet har skiftats 

från gärningspersonens utsatta situation till att mer handla om brottsoffren och det faktorer 

som har bidragit till deras risk att bli utsatta för brott (Estrada m.fl. 2011, s.252). Fokus på 

brottsoffren inom samhällsdebatten har gjort det förklaringsmodeller som kan ha bidragit till 

brottsligheten, såsom fattigdom och den strukturella ojämlikheten, har ansetts som mindre 

viktiga att ta upp. Sedan den globala finanskrisen som startade år 2008 så har det skett en åter 

intresse för frågor kring fattigdom och den strukturella ojämlikheten (Ibid, s.252-253). 

Finanskrisen 2008 skedde på grund av ökande kreditförluster från bolån, vilket ledde till att 

flera banker ansökte om konkurs som påverkade andra banker i världen (Lybeck 2009, s.16, 

65; Wester m.fl. 2001, s.4-5). På grund av tidigare hantering från finanskrisen 1990-1994 

samt en fördubblad insättningsgaranti för finanskrisen 2008 så påverkades inte Sveriges 

ekonomi i samma grad som USA (Lybeck 2009, s.123-124, 165, 198-199; Regeringskansliet 

2008). 

Fattigdom och sociala problem under uppväxten är faktorer som kan ha negativa 

konsekvenser för individers framtid. Enligt Estradas artikel om Laub och Sampsons studie om 

brottskarriär så har ofärdens kumulativa process med fattigdom, hälsa och låga prestationer 

ökande risk för unga individer att hamna i den kriminella världen. Svårigheten för straffade 

och fängelsedömda individer att återvända till arbetsmarknaden i kombination med brist på 

resurser ökar sannolikheten för de att åter utföra kriminella aktiviteter (Estrada m.fl. 2011, 

s.253-254). Kvinnor är mer utsatta för än män inom hot, sexualbrott och trakasserier, vilket 

anges i det senaste studier av NTU (Nationella trygghetsundersökningen) år 2010 och SCB 

(Statistiska centralbyrån) år 2008–2009. Ensamstående individer, främst mödrar, är en av 

befolkningsgrupperna som har blivit mer utsatta för ovanstående brott (Brå 2011, s.27, 35, 38, 

41; SCB 2011, s.14, 19). Det rapporteras betydligt mer kvinnor än män som utsatta för 

bostadsvåld, vilket kan kopplas till att gärningspersonen var någon närstående. Män 

rapporteras som mer utsatta än kvinnor för misshandel, dock antas det bero på 

underrapportering från kvinnor (Brå 2011, s. 27, 35-36). Ungefär en var fjärde person av 
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respondenterna (större andelen av de var ensamstående mödrar) uppgav inte bara oro för 

hushållets ekonomi, men också en var fjärde kvinna visade oro för brottslighet (Ibid s.27-28, 

58; SCB 2011, s.31). Med större intresse för brottsoffrens bakgrund och finanskrisens 

påverkan på ekonomisk resurssvaga individer så är det intressant att se hur sambandet sker 

mellan utsatthet för brott och specifika grupper såsom ensamstående föräldrar. Tidigare 

forskning har främst fokuserat på brott utan att ta hänsyn till familjetyp och syftet med den 

här uppsatsen är att fokusera den utsattheten för brott mot ensamstående föräldrar. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att studera det sannolikheter som sker för ensamstående föräldrar 

att bli utsatta för olika typer a brott, kontrollerat för andra faktorer såsom deras bakgrund på 

individnivå, familjeförhållande under deras uppväxt, bostadsförhållande samt ekonomiska 

resurser. Studien ska också se jämförande resultat mellan ensamstående och par med 

hemmavarande barn och se hur sannolikheten för utsatt brott skiljer sig mellan de. 

Frågeställning: Har ensamstående föräldrar större risk för att bli utsatta för brott jämfört med 

samboende par med hemmavarande barn? 

 

1.2 Disposition 

Denna uppsats inleds med ett avsnitt om teorier som anses relevanta för området som 

studeras. Därefter presenteras tidigare forskning för valt ämnesområde. Efter avsnittet om 

tidigare forskning så följer ett metodavsnitt, där datamaterial, urval och analysmetod 

presenteras. Efter metodavsnittet så redovisas resultatet. Först presenteras deskriptiv statistik 

för samtliga variabler. Därefter presenteras resultatet av den logistiska regressionsanalysen. 

Avslutningsvis så presenteras diskussionsavsnittet, där resultatet analyseras utifrån relevanta 

teori och tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med en kritisk reflektion kring studiens 

begränsningar samt förslag som lyfts fram och vara till användning för framtida forskning. 
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2. Teori 

Utsatthet för brott som drabbar ensamstående föräldrar kan förklaras genom deras bakgrund 

sedan uppväxten, vilket kan ha bidragit till ekonomiska resurser som finns tillgängliga för de 

att försörja sig och beskydda sig från olika typer av brott. För att studera korrelationen mellan 

utsattheten för brott och det ensamstående föräldrarna så utgår uppsatsen utifrån fyra 

teoretiska perspektiv: social desorganisationsteori, ekonomisk kapital och habitus, samt 

genusperspektivet. 

 

2.1 Social desorganisationsteori 

Social desorganisationsteori utgår från att kriminalitet förklaras av samhällets brist i att 

kontrollera deras medborgare. Tre särskilda egenskaper påverkar samhällets förmåga att 

kontrollera medborgarna: ekonomiska svårigheter, ras- och etnisk heterogenitet samt 

bostadsrörlighet (Bouffard m.fl. 2006, s.56). Shaw och McKay beskriver invånarnas 

möjligheter att sträva för gynnande sociala positioner som olika på grund av samhällets 

segregering. För invånarna som lever i missgynnande livssituationer så används 

okonventionella metoder som kriminella aktiviteter för att kompensera det brist på 

möjligheter som det ej segregerade invånarna har (Shaw m.fl. 1969, s.186-187). För att ett 

samhälle ska fungera så krävs en konsensus hos medborgarna att kriminalitet är ett hot mot 

samhället och ska åtgärdas genom informella sociala kontrollmekanismer (Bouffard m.fl. 

2006, s.56). Dock på grund av socio-ekonomiska klasskillnader, ras- och etniska skillnader så 

segregeras samhället, vilket påverkar samhällets förmåga att effektivt övervaka medborgarna 

genom det informella sociala kontrollmekanismerna. Den ökade fattigdomen hos resurssvaga 

bostadsområde och utflyttningen av resursstarka individer för att bosätta sig till mer 

resursstarka bostadsområde skapar skilda sociala klasser, vilket distanserar den 

kommunikation för mobilisering av resurser inom olika samhällen. Med färre övervakningar 

mot kriminalitet desto mer normaliseras och uppmuntras kriminella beteende hos 

ungdomarna. (Bouffard m.fl. 2006, s.56-57; Estrada m.fl. 2011, s.259-260).  
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Shaw och McKay beskriver konsekvensen av segregerandet som skillnader på sociala 

värderingar inom olika bostadsområden. Ungdomar som begår kriminella aktiviteter gör det 

för att det är normativt inom deras samhälle och umgängeskrets, vilket kontrasts med 

institutioner som rättsväsendet som håller andra sociala värderingar än de kriminella (Shaw 

m.fl. 1969, s.170). Jämfört med landsbygden så har storstäder flera bostadsområden och 

invånare, vilket gör övervakningen svårare att hantera. Med flera bostadsområden som 

separerar invånarna så skapar det större avstånd för kommunikation, och det informella 

sociala kontroll kan då ej upprätthållas (Wikström 1998, s.270). 

 

2.2 Ekonomisk kapital och habitus 

Enligt Aakvaags bok baseras Pierre Bourdieus kapitalteori på hur skillnaderna i den 

hierarkiska sociala klasstrukturen kan förklaras utav den mängd olika kapital som varje 

individ kan erhålla. Med kapital så avses de begränsade resurser som individer och grupper i 

samhället konkurrerar om att erhålla för att uppnå specifika målsättning i livet (Aakvaag 

2011, s.164-165). Kapital skiljer sig i olika former utifrån dess funktion som resurs. 

Exempelvis ekonomisk kapital genom användning av pengar, kulturell kapital genom 

användning av utbildning och titel samt social kapital genom användning av socialt nätverk 

(Edling m.fl. 2007, s.). För den här studien anses ekonomisk kapital vara det viktigaste, då det 

är den medel som avkastas för individers erhållande till material och tjänster. Ekonomisk 

kapital är det fysiska och materiella resursen som används för att spendera och investera i 

vinstsyfte. Exempel på ekonomisk kapital är pengar som används för att handla mat, skaffa 

egendom, köpa aktier för framtida investering, erhålla tjänster från andra individer med mera.  

(Aakvaag 2011, s.165; Edling m.fl. 2007, s.254-255). Ekonomisk kapital är däremot inte 

jämlikt fördelade för alla individer att ha. Det ekonomiska resurserna är inte enbart ett medel 

för materiella vinster, men också ett medel för maktutövning, vilket ger en 

beroendeförhållande mellan maktutövare och underordnad, på både ömsesidigt och icke-

ömsesidigt överenskommelse, exempelvis mellan en arbetsgivare och arbetstagare (Aakvaag 

2011, s.165; Edling m.fl. 2007, s.255-256). Eftersom den hierarkiska sociala klasstrukturen är 

beroende av varje individs kapitalmängd så är ekonomisk kapital inte bara en resurs för bättre 

levnad och handlingsfrihet, men också en mätning för vilken klassposition som varje individ 

tillhör (Aakvaag 2011, s.165, 167). Olika individer har större risk att bli utsatta för brott än 
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andra, vilket kan förklaras utav den mängd ekonomiska medel de har för att beskydda sig eller 

åtgärda mot kriminella aktiviteter. Ekonomiska resursbrister begränsar individens möjlighet 

att minimera risk för utsatthet genom att betala tillgång till skydd som larm och lås (Estrada 

m.fl. 2011, s.261). Eftersom studiens syfte är att utgå utifrån ensamstående föräldrars 

bakgrund, så är det ekonomiska kapitalmängden relevant för föräldern som har blivit 

ensamstående. Detta är för att då den ensamstående föräldern själv försörjer sig och sina barn 

så är det ekonomiska kapitalet mindre tillräcklig, jämfört med när föräldern var ett par med 

hemmavarande barn. Det är därför viktigt att särskilja det nuvarande mängd ekonomisk 

kapital som den ensamstående föräldern har att investera och spendera, än när familjen var ett 

par med hemmavarande barn. Detta är däremot med hänsyn om hur ekonomisk kapital har 

erhållits efter att föräldern blev ensamstående, exempelvis genom arbete, ekonomiskt bistånd, 

barnunderhåll, dödsförsäkring från tidigare partner med mera. 

Ett annat av Bourdieus teoretiska begrepp som är relevant i den här studien är habitus. 

Habitus förklaras som en uppläggning av tidigare händelser som då reglerar individers 

värderingar, handlingar, smak och livsstil. Eftersom individer integrerar dessa egenskaper vid 

deras uppväxt så ses deras tankeställningar och handlingar som något naturligt hos de 

(Aakvaag 2011, s.174; Bourdieu 2012, s.329, 347). Med habitus som formar individens 

”identitet” med normer och regler som de har lärt sig vid deras uppväxt så har varje individ 

olika habitus. Enligt Bourdieu så är habitus en bakgrund för det sätt individer handlar för att 

åstadkomma deras målsättning. Eftersom individer handlar utifrån sitt eget intresse så innebär 

det för varje individ att agera på ett kompetent och kreativt sätt (Aakvaag 2011, s.175-176; 

Bourdieu 2012, s.353). Genom att handla på ett effektivt sätt, med det färdigheter och 

erfarenheter som har ackumulerats under deras uppväxt och enligt den sociala miljöns villkor, 

så har individen större möjlighet att uppnå sin målsättning. Det begränsningar som habitus 

framkallar är hur varje individs handlingsfrihet är beroende på den uppväxt de har som gör det 

möjligt. Med gemensamma habitus så innebär det gemensamma egenskaper som ger liknande 

förutsättningar till livsstil och sociala klasspositioner. Klasspecifika habitus är då när 

handlingsfriheten är bestämt utifrån den kapitalmängd som individerna har lyckats 

ackumulera under deras uppväxt (Aakvaag 2011, s.176). En individ som har växt upp i en 

familj med hög social status har annorlunda livsstil, erfarenheter och förutsättningar, därav 

habitus, i jämförelse med det habitus hos en individ som har växt upp i en familj med låg 

social status. Habitus är därför en bakgrund för hur ensamstående föräldrar hanterar vid 

ekonomiska kriser, med faktorer som deras uppväxtmiljö, utbildningsnivå och 
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arbetslivserfarenhet. Med olika habitus, och därmed olika sociala klasspositioner, så är det 

inte lika sannolikt för individer som har levt i två helt olika habitus att träffas på samma 

sociala miljö och bilda familj på grund av den brist på förståelse och gemenskap, än om de 

var från samma habitus. Tendensen att hitta gemenskap med enbart grupper med samma 

bakgrund är så kallad homofili (Bourdieu 2012, s.342, 353; Edling m.fl. 2007, s.288-289). 

Genom att se habitus som en indikation till individers sociala klassposition och förutsättningar 

för ekonomiska medel, så är habitus en relevant förklaring för förälderns möjlighet till 

försörjning och beskydd mot kriminella aktiviteter. 

 

2.3 Genusperspektiv 

Genusvetenskap är ett brett kunskapsområde med syfte att studera och belysa kön, genus och 

maktordningar i samhället som är i samband med kön och genus (Nationella sekretariatet för 

genusforskning 2016). Genusperspektiv är ett teoretiskt perspektiv som utgår utifrån kritiska 

synpunkter kring genusbegreppet. Genus som begrepp innebär definitioner kring kön utifrån 

en socialkonstruktivistisk tankeställning. Då kön som begrepp är definierat som biologiska 

skillnader mellan man och kvinna utifrån både fysiologiska och genetiska aspekter, så är 

genus skillnader mellan man och kvinna utifrån en social och kulturell aspekt (Hedenus m.fl. 

2015, s.64). Genus som begrepp används inte bara för att bryta deterministiska tolkningar om 

kön, men också för att synliggöra det som i samhället avgör för vad som anses som manligt 

respektive kvinnligt. Vad som definieras som manligt och kvinnligt kan exempelvis utgå 

utifrån färger, personlighet, estetiskt utseende, intresse, yrkesområde med mera. En man kan 

exempelvis bli ansedd som feminin på grund av att han har intresse för kläder samt har en 

ödmjuk personlighet, vilket socialt associeras som kvinnligt (Hedenus m.fl. 2015, s.64). Dessa 

egenskaper som manligt eller kvinnligt är däremot inte medfödda hos individen, utan blir 

förkroppsligad och framställda genom sociala interaktioner mellan individer samt praktiker 

som sker på en institutionell nivå som förstärker dessa genusskillnader. Exempel på 

institutionell påverkan är media och arbetsmarknaden som markerar vad som anses accepterad 

utseende och beteende mellan kön och hur könsdominerade yrkesområde är fördelat (Hedenus 

m.fl. 2015, s.65). Hedenus bok beskriver hur filosofen Judith Butler ifrågasätter skillnaden 

mellan biologiska könet och socialt konstruerade genus med att förklara även kön som socialt 

konstruerad. Enligt Butler så är kön ”performativt” – individen anpassar kroppen för att 
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motsvara den kön som föreställs genom exempelvis specifik kroppsbyggnad, utseende och 

kroppsrörelse. Det är då genom genus som dessa kroppsskillnader definieras. (Hedenus m.fl. 

2015, s.68). Att genusskillnaderna upprätthålls kan förklaras utav den normativa 

föreställningen att det som kategoriseras är socialt accepterad och tas för givet. Då normer 

som begrepp finns för att individerna i samhället skapar en gemensam uppfattning för vad 

som är viktigt och vad som är etiskt och oetiskt handlande, så skapar det dock konsekvenser i 

form av begränsningar och ojämlikheter för vissa sociala kategorier såsom kön, etnicitet med 

mera (Hedenus m.fl. 2015, s.26). Det normativa upprätthåller därför maktstrukturen för vilka 

som har privilegiet att ses som ”vanligt” och exkluderade som ”avvikande” (Evertsson m.fl. 

2014, s.168). Det var tidigare förväntat att kvinnor ska vara hemmafruar och ej 

förvärvsarbetare. Även när normen för hemmafruar minskades och antal förvärvsarbetande 

kvinnor successivt ökats i Sverige så var deras yrkesval i början begränsat till kunskaper som 

var associerat som kvinnligt, det vill säga inom hushållsarbete som matlagning, städning och 

omsorg. Eftersom unga barn under deras uppväxt lär sig utifrån föräldrarnas sysslor och 

utförande så internaliserar de vidare normer som förväntas göras (Evertsson m.fl. 2014, s.160, 

168, 174). Genusskillnaderna är däremot inte deterministiska utan socialkonstruktivistiskt. 

Definitioner för vilket genus tillhör vad och hur många det finns kan ständigt ifrågasättas och 

omförhandlas för att anpassa samtida samhällets konventioner.  

 

3. Tidigare forskning  

3.1 Sårbarhet för brott 

Tidigare studier har forskat kring människors rädsla för brott och den otrygghet som skapas. 

Enligt Hebers doktorsavhandling om rädsla för brott så beskriver hon att rädslan inte bara har 

en negativ påverkan på individers trygghet, men också för hur individer förändrar sitt 

beteende och undviker offentliga platser för att minska risken att bli utsatt. Undvikandet av 

offentliga platser minskar den informella sociala kontrollen genom brist på kommunikation 

om farliga områden, vilket leder till ökad brottslighet (Heber 2007, s.12). Heber har beskrivit 

rädsla och sårbarhet som tätt sammankopplade begrepp och tillämpat dessa begrepp om den 
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drabbades möjlighet att hantera brottsliga händelser, eftersom det är de som är rädda för brott 

som anses sårbara. (Ibid, s.28). Sårbarhet beskrivs som en uppdelning inom lika områden: 

social, ekonomisk och fysisk sårbarhet. Social sårbarhet innebär brist på sociala kontakter och 

stöd på omgivningen. Med social sårbarhet så skapas det mer rädsla för brott när invånare 

antingen bosätter sig i område med hög grad av frekventa brottsligheter eller när deras livsstil 

ger större risk för utsatthet (Heber 2007, s.28; Schafer m.fl. 2006, s.3). Genom regelbundna 

kontakter mellan invånarna inom deras bostadsområde så upprätthålls den informella sociala 

kontrollen och ökar tryggheten hos invånarna, då kontakter hjälper att särskilja bekanta 

individer från obekanta (Heber 2007, s.75). Ekonomisk sårbarhet är den brist på ekonomiska 

resurser som den drabbade har, vilket gör det svårare för de att återhämta sig vid brottsliga 

händelser såsom stöld och inbrott (Ibid, s.28-29). Fysisk sårbarhet innebär den brist på fysisk 

styrka hos den drabbade att förhindra den brottsliga handlingen (Heber 2007, s.28). Individer 

som är gifta har enligt tidigare studier mindre fysisk sårbarhet när de bor tillsammans. Fysisk 

sårbarhet är däremot inte begränsad till utanför hemmet, då våldsbrott utav partnern drabbar 

kvinnor i relationer med män vilket sedan kan vara en orsak till att de separerar och blir 

ensamstående. Enligt en svensk brottsundersökning så har var tredje kvinna som har separerat 

eller skiljt sig uppgett utsatt våld från sin partner. (Heber 2007, s.28, 71; Schafer m.fl. 2006, 

s.3). Kvinnor har enligt tidigare studier varit konstant mer rädda för brott än män, särskilt för 

brott mot person. (Schafer m.fl. s.1, 7). På grund av könsroller och socialisering för kvinnor 

att vara mer alerta och känsliga för deras fysiska och sociala svagheter så har rädslan för brott 

varit som störst för sexualbrott. Rädslan för att bli utsatt för våldtäkt, enbart eller i 

kombination med andra brott som rån och överfall, är mer skrämmande för kvinnor än annat 

brott som mord. Konsekvensen leder till att rädslan för sexualbrott skapar även rädsla för brott 

i allmänhet, oavsett om de blir utsatta eller ej (Heber 2007, s.59; Schafer m.fl. 2006, s.2). I en 

amerikansk studie om rädsla för brott mellan kön så var det inte stora variationer mellan 

könen utifrån olika individuella faktorer, dock så var det olika för vilka typer av brott som 

kvinnor och män var mer rädda för. Kvinnor var i större signifikant skillnad mer rädda än män 

att bli utsatt för brott mot person, medan män var mer rädda att bli utsatt för egendomsbrott, 

dock i färre marginals skillnad (Schafer m.fl. 2006, s.7, 9, 11). 
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3.2 Uppväxt och kriminalitet 

För kvinnor under deras uppfostran så varnas de mer än pojkar att ständigt skydda sig själva 

genom att bete sig skötsamt och undvika riskfyllda områden. Med sociala förväntningar av 

kvinnor som fysiskt svagare så finns det större risk hos kvinnor att bli utsatta för brott mot 

person, vilket gör de mer rädda i allmänhet (Heber 2007, s.60). Utifrån en tidigare enkätstudie 

i England av Jo Goodey så förklaras uppfattningen om män som mer riskfyllda och modiga på 

grund av den sociala förväntan om maskulinitet, där mansrollen föreskriver att de inte ska visa 

sig svaga. Det är den bilden av maskulinitet som män uppfattas som mindre rädda för brott än 

kvinnor, som inte uppfostras med samma sociala förväntningar (Ibid, s.61).  

Bostadsförhållanden hos individerna påverkas utifrån det olika bostadsområde som de bor i 

och hur segregerad dessa boende är utifrån kapital. Enligt tidigare studie från Stjärne med 

flera så har boendesegregation i Sverige ökats under det senaste decennier (Stjärne m.fl. 2007, 

s.173). Studien beskriver hur socioekonomiska faktorer samt sociala relationer hos varje 

individ har avgörande påverkan för bostadsområdets miljö, snarare än vice versa. En av 

förklaringarna är hur invånares relationer till varandra bidrar till gemensamma beteende och 

livsstil, samt risk för brott (Ibid, s.173). Enligt studien så har spridningen mellan 

bostadsområdens resursnivåer ökats markant mellan år 1980-1990, men sedan sänkts i det 

flesta städer mellan år 1990-2000 (Ibid, s.159). Inom risk för brott så kontrollerades resultatet 

när risk för utsatthet och otrygghet jämfördes mellan varje bostadsområde och varje 

respondent i studien. Kontrollerat för varje bostadsområde så var det tre gånger så stor risk för 

resurssvaga områden att bli utsatt, jämfört med resursstarka områden. Däremot när varje 

respondent kontrollerades så var det inte så stor skillnad att bli utsatt (Ibid, s.165-166). I 

moderna samhällen så är segregation mellan olika kommuner utifrån det ojämlika resurser 

som individerna har. Detta är mer märkbart i storstäder då storleken på invånarna gör att 

kommuner kan bli mer segregerad utifrån heterogena och homogena sociala grupper som har 

socio-ekonomiska skillnader (Wikström 1998, s.270). Resurssvaga bostadsområde i 

jämförelse med resursstarka bostadsområde lider av stor arbetslöshet, in- och flyttning samt 

lägre förebilder. Detta försvårar kommunikation med andra individer om det olika möjligheter 

för utbildning och arbete (Stjärne m.fl. 2007, s.156-157). I en studie av Wikström om 

variationen av kriminella aktiviteter inom Stockholms olika bostadsområde så sker 

inomhusbrott (exempelvis rån, våldsbrott) som oftast inom socialt missgynnade 

bostadsområden, medan brott inom offentliga områden (exempelvis vandalism och bilstöld) 
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sker som oftast vid storstadens centrum. När storstaden däremot exkluderas i resultatet så är 

det socialt missgynnande bostadsområde där offentliga brott sker som oftast (Wikström 1998, 

s.279). Frekvensen av kriminella aktiviteter inom olika kommuner har också undersökts, där 

brott såsom vandalism och våldsbrotts hade begåtts mer utav kriminella som var lokalborna. 

Även i storstaden så har större mängden av brott begåtts utav kriminella i det missgynnade 

bostadsområden (Ibid 1998, s.280). 

 

3.3 Hypoteser 

Utifrån den tidigare forskning och teori som har beskrivits så har följande hypoteser 

formulerats: 

 Hypotes 1: Ensamstående föräldrar har högre risk att bli utsatt för stöld och våld med 

kroppskada jämfört med par med hemmavarande barn. 

 Hypotes 2: Ensamstående föräldrar utan gymnasiekompetens har högre risk att bli 

utsatta för brott jämfört med ensamstående föräldrar med gymnasiekompetens. 

 Hypotes 3: Ensamstående föräldrar med sämre bostadsförhållande har högre risk att 

bli utsatta för brott jämfört med ensamstående föräldrar med bra bostadsförhållande.  

 Hypotes 4: Ensamstående föräldrar som har bristande ekonomiska resurser har högre 

risk att bli utsatta för brott jämfört med par med hemmavarande barn med bristande 

ekonomiska resurser. 

 

4. Metod och data 

I följande avsnitt så beskrivs datamaterial, urval, variabler och analysmetod som används för 

studien. Följande program som används för analys är Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), ytterligare så har datamaterialet samlats från Levnadsnivåundersökning 

2010.  
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4.1 Datamaterial 

Datamaterialet som studien är baserad på är från Levnadsnivåundersökning 2010, vilket är det 

sjätte tillfället av levnadsnivåundersökningar (LNU). Levnadsnivåundersökning är en 

återkommande surveyundersökning med syfte att intervjua ett riksrepresentativt urval (var 

tusende individ) av den svenska vuxna befolkningen (mellan 18-75 år) om deras 

levnadsförhållanden. Levnadsförhållanden är fördelad inom olika områden som är viktiga för 

människors liv, som exempelvis ekonomi, hälsa, fritid, boende, utbildning, familj med mera 

(LNU). I Levnadsnivåundersökning 2010 så har urvalet av den svenska befolkningen varit 

mellan 18-75 år som var födda mellan år 1935-1991. Svarsfrekvensen för 

Levnadsnivåundersökning 2010 har uppnått till 4415 utav 7253 respondenter (60,9 procent), 

med hänsyn till bortfall av 151 av det ursprungliga 7404 individer i urvalet på grund av 

överurval (LNU 2010a). 

 

4.2 Urval och avgränsningar 

Jag har valt att studera föräldrar som är ensamstående. Urvalet är mellan åldrarna 18 till 75 år. 

Då studien har som syfte att se jämförande sannolikheter mellan ensamstående föräldrar och 

par med hemmavarande barn så är urvalet begränsat till det datamaterial som 

Levnadsnivåundersökning 2010 kan samla in. Kriteriet är att individen ska ha fött åtminstone 

ett barn som är boende hos individen, samt att individen ej längre är i ett parförhållande med 

hemmavarande barn. Åldern behöver inte begränsas till något ytterligare, så att jämförande 

skillnader mellan unga, vuxna och gamla ensamstående föräldrar framställs. Eftersom 

mängden ekonomisk kapital påverkar individens ekonomiska möjligheter för beskydd så är 

individens bakgrunder såsom arbetsliv och utbildning viktiga faktorer för det ekonomiska 

resurser som kan användas. Det är därför rimligt att se jämförande skillnader mellan mödrar 

som har ett nuvarande arbetsliv eller ej, samt utbildningsnivåer mellan mödrar som har 

gymnasiekompetens eller ej, som en indikator till den mängd ekonomiska kapital som 

mödrarna kan tjäna. 
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4.3 Variabler 

Jag vill undersöka om det finns korrelationer samt sannolikheter för hur stort ensamstående 

föräldrar kan bli utsatt för kriminella aktiviteter som ger fysiska alternativt psykiska 

konsekvenser. Nedanstående rubriker beskriver den tillvägagångssätt samt variabler som 

används för att få fram resultatet.  

 

4.3.1  Beroende variabeln 

För studiens används fem olika variabler som varsitt blir den beroende variabel i sin 

respektive tabell. Det fem utvalda beroende variabler är följande: Utsatt för stöld, Våld med 

kroppskada, Våld utan kroppskada, Utsatt för skadegörelse och Allvarliga hot (LNU 2010b, 

s.295-296). Följande frågor som ställs till respondenterna, utifrån respektive beroende 

variabel är: 

 Utsatt för stöld: ”Har du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för någon stöld?” 

 Våld med kroppskada: ”Har du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för våld 

som ledde till synliga märken eller kroppsskada?” 

 Våld utan kroppskada: ”Har du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för våld 

som inte ledde till synliga märken eller kroppsskada?” 

 Utsatt för skadegörelse: ”Har du under de senaste tolv månaderna varit med om att 

någon har skadat eller förstört egendom för dig?” 

 Allvarliga hot: ”Har du under de senaste tolv månaderna varit utsatt för hot eller 

hotelser som var farliga eller så allvarliga att du blev rädd?” 

Alla fem variabler är på nominalnivå och har två stycken svarsalternativ; ”Ja” eller ”Nej”. 

Variablerna har kodats som dummyvariabler, där svarsalternativ ”Ja” har kodats som 1, 

medan svarsalternativ ”Nej” är referenskategorin och kodats som 0. Av det 4415 stycken 

respondenter så visas nedan det antal respondenter som har varit utsatt för brott samt saknat 

svar i respektive beroende variabel: I Utsatt för stöld så har 442 stycken respondenter blivit 

utsatta för stöld, och 17 stycken respondenter ej svarat. I Våld med kroppskada så har 72 
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stycken respondenter blivit utsatta för våld med kroppskada och 18 stycken respondenter ej 

svarat. I Våld utan kroppskada så har 96 stycken respondenter blivit utsatt för våld utan 

kroppskada och 18 stycken respondenter ej svarat. I Utsatt för skadegörelse så har 350 

stycken respondenter blivit utsatta för skadegörelse och 19 stycken respondenter ej svarat. I 

Allvarliga hot så har 178 stycken respondenter blivit utsatta för allvarliga hot och 21 stycken 

respondenter ej svarat. Dessa saknade svar exkluderas i analysen. 

Tabell 1. Tabell för antal utsatta och bortfall för respektive beroende variabel. 

Typ av  

utsatt brott 

Stöld Våld med 

kroppskada 

Våld utan 

kroppskada 

Skadegörelse Allvarliga hot 

Antal utsatta 442 72 96 350 178 

Antal procent 

utsatta utav N 

10% 1,6% 2,2% 7,9% 4% 

Antal bortfall 17 18 18 19 21 

  (LNU 2010b) 

 

4.3.2 Oberoende variabeln 

Den oberoende variabeln Familjetyp (Ibid, s.87) är på nominalnivå och fastställer 

respondenternas familjetyp med sju svarsalternativ: ”Två sambo m. enbart gem. barn”, 

”Ensamstående kvinna m. barn”, ”Ensamstående man m. barn”, ”Två sambo m. enbart kv. 

barn”, Två sambo m. enbart man. barn”, ”Två sambo m. egna ev. gem. barn” eller ”Övriga”. 

Variabeln har kodats om till en dummyvariabel där ”Ensamstående kvinna m. barn” och 

”Ensamstående man m. barn” har kodats som 1. Förutom ”Övriga” så är det resterande 

svarsalternativen referenskategorin och har kodats som 0. Eftersom det är oklart för vad 

svarsalternativen ”Övriga” avser så har den exkluderats i kodningen. Av det 4415 stycken 

respondenter så har 2716 stycken respondenter vid undersökningens period 0 antal barn i 

hushållet och är därför ej aktuella. Dessa ej aktuella respondenter exkluderas i analysen. Av 

det antal respondenter som är ensamstående föräldrar så består 150 stycken av ensamstående 

mödrar och 70 stycken ensamstående fäder. 
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4.3.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler på individnivå 

För att kontrollera för respondentens bakgrund så inkluderas variablerna Kön, Födelseår, SEI 

(”Socioekonomisk indelning”) - Egen sysselsättning och IP:s utbildningsnivå i analysen. 

Kön är en dikotom variabel som fastställer respondentens kön med två svarsalternativ: ”Man” 

eller ”Kvinna” (Ibid, s.32). Variabeln har sedan gjorts till en dummyvariabel där ”Kvinna” har 

kodats som 1 medan ”Män” är referenskategorin och kodats som 0. 

Födelseår är en kvotvariabel som har transformerats genom att subtrahera årtalet 2010 (från 

LNU2010) med kontrollvariabeln, och sedan delats in till fem stycken dummyvariabler i olika 

kategorier: ”Ålder 30-39”, ”Ålder 40-49”, ”Ålder 50-59”, ”Ålder 60-69” och ”Ålder ”70-75”. 

Dummyvariabeln ”Ålder 18-29” är referenskategorin och kodats som 0 (Ibid, s.32-33). 

SEI – Egen sysselsättning är en variabel från yrkesindexen ”Socioekonomisk indelning” (SEI) 

(Ibid, s.33-34). Det är en nominalvariabel och det mäter respondenters nuvarande 

sysselsättning med nio svarsalternativ: ”Yrkesverksam”, ”Hemarbetande”, ”Ålderspensionär”, 

”Studerande”, ”Arbetslös”, ”Sjuk- och aktivitetsersättning/förtidspensionär” och 

”Föräldraledig”. Variabeln har sedan gjorts till en dummyvariabel där ”Arbetslös” har kodats 

som 1 och ”Yrkesverksam” som referenskategorin och kodats som 0. Eftersom utsatthet för 

brott sker också vid arbetet, särskilt inom specifika yrkesgrupper, så är det viktigt att se hur 

individens nuvarande sysselsättning som antingen arbetande eller arbetslös påverkar 

sannolikheten (Heber 2007, s.72). På grund av detta så har resterande svarsalternativen 

exkluderats i kodningen. Av det 4415 stycken respondenter så har 28 stycken svar saknats och 

har därför exkluderats i analysen. 

IP:s utbildningsnivå
1
 är en ordinalvariabel då det mäter respondentens rangordnade 

utbildningsnivå (LNU 2010b, s.151-152). Variabeln har åtta svarsalternativ: ”Ingen 

utbildning”, ”Folkskola motsvarande”, ”Grundskola”, ”Yrkesinriktat gymnasium 2-3 år”, 

                                                 

1 Namnen på svarsalternativen i variabeln IP:s utbildningsnivå skiljer sig mellan kodboken och SPSS. Det 

åtta svarsalternativen som står i kodboken är följande: ”Ofullständig grundskola”, ”Grundskola, lägsta 

obligatoriska utbildning”, ”Yrkesutbildning för manuellt arbete”, ”Teoretisk utbildning på gymnasienivå”, 

”Utbildning efter gymnasiet, dock ej universitet”, ”Universitet kortare än 3 år”, ”Universitet 3 år eller 

längre, dock ej forskarutbildning” och ”Forskarutbildning”. Antal svar i svarsalternativen är samma. 
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”Teoretiskt gymnasium 3 år”, ”Postgymnasium”, ”Universitet- eller högskoleexamen” och 

”Forskarutbildning”. Variabeln har gjorts till en dummyvariabel där ”Ingen utbildning”, 

”Folkskola motsvarande” och ”Grundskola” har kodats som 1 och det resterande 

svarsalternativen som referenskategorin och kodats som 0. Respondenterna har därför 

kategoriserats som antingen någon med gymnasiekompetens eller ej. Av det 4415 stycken 

respondenter så har 3 stycken svar saknats och har därför exkluderats i analysen.  

 

Familjeförhållande under uppväxt 

För att kontrollera för respondentens familjeförhållande under deras uppväxt så inkluderas 

variablerna Hel uppväxtfamilj och Uppväxtfamiljens ekonomi i analysen. 

Hel uppväxtfamilj är en nominalvariabel då det mäter respondentens dåvarande 

familjebakgrund under deras uppväxt (Ibid, s.64). Variabeln har elva svarsalternativ: ”Ja”, 

”Skilsmässa, hemskillnad, separation”, ”Föräldrarna levde aldrig ihop”, ”Båda föräldrarna 

döda”, ”Fadern död”, ”Modern död”, ”Levde med fosterföräldrar”, ”Levde med 

adoptivföräldrar”, ”Växte ej upp med båda, anledning saknas/annat”, ”Född utom 

äktenskapet” och ”Fadern bortrest”. Dessa svarsalternativ har sedan gjorts till två stycken 

dummyvariabler i olika kategorier: ”Ja” och ”Nej”. Dummyvariabeln ”Ja” är 

referenskategorin som har kodats som 0 och består av enbart ”Ja”. Dummyvariabeln ”Nej” 

består av alla övriga svarsalternativ. Då frågan som ställs till respondenten är ”Bodde du hos 

båda dina biologiska föräldrar under hela din uppväxttid, dvs. fram till det du fyllt 16 år? Om 

nej: Vad berodde det på?”, så gäller referenskategorin enbart biologiska föräldrar i äktenskap. 

Av det 4415 stycken respondenter så har 9 stycken svar saknats och har därför exkluderats i 

analysen. 

Uppväxtfamiljens ekonomi (Ibid, s.75) är en dikotomvariabel då det fastställer enbart 

respondentens subjektiva svar kring uppväxtfamiljens ekonomiska svårigheter och har två 

svarsalternativ: ”Ja” eller ”Nej”. Variabeln har gjorts till en dummyvariabel där ”Ja” har 

kodats som 1 och ”Nej” är referenskategorin och kodats som 0. Av det 4415 stycken 

respondenter så har 18 stycken svar saknats och har därför exkluderats i analysen. 
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Bostadsförhållande 

För att kontrollera respondentens nuvarande bostadsförhållande så inkluderas variablerna 

Problem bostad/område: dåligt underhåll, Problem bostad/område: oljud, grannar, Problem 

bostad/område: vandalism eller brottslighet och Problem bostad/område: rädd på kvällen i 

analysen. 

Problem bostad/område: dåligt underhåll är en dikotomvariabel då det fastställer 

respondentens subjektiva svar om huruvida bostadshuset är dåligt underhållet (Ibid, s.41). 

Variabeln har två svarsalternativ: ”Ja” eller ”Nej”. Variabeln har sedan gjorts till en 

dummyvariabel där ”Ja” har kodats som 1 och ”Nej är referenskategorin och kodats som 0. 

Av det 4415 stycken respondenter så har 4 stycken svar saknats samt 3 stycken respondenter 

som ej aktuella och har därför exkluderats i analysen. 

Problem bostad/område: oljud, grannar är en dikotomvariabel då det fastställer 

respondentens subjektiva svar om huruvida det finns problem med oljud från respondentens 

grannar (Ibid, s.42). Variabeln har två svarsalternativ: ”Ja” eller ”Nej”. Variabeln har sedan 

gjorts till en dummyvariabel där ”Ja” har kodats som 1 och ”Nej är referenskategorin och 

kodats som 0. Av det 4415 stycken respondenter så har 1 stycken svar saknats samt 3 stycken 

respondenter som ej aktuella och har därför exkluderats i analysen. 

Problem bostad/område: vandalism eller brottslighet är en dikotomvariabel då det fastställer 

respondentens subjektiva svar om huruvida det finns problem med vandalism eller brottslighet 

i bostadsområdet (Ibid, s.42). Variabeln har två svarsalternativ: ”Ja” eller ”Nej”. Variabeln 

har sedan gjorts till en dummyvariabel där ”Ja” har kodats som 1 och ”Nej är 

referenskategorin och kodats som 0. Av det 4415 stycken respondenter så har 6 stycken svar 

saknats samt 3 stycken respondenter som ej aktuella och har därför exkluderats i analysen. 

Problem bostad/område: Rädd på kvällen är en dikotomvariabel då det fastställer 

respondentens subjektiva svar om respondenten är rädd att gå ut på kvällen (Ibid, s.42). 

Variabeln har två svarsalternativ: ”Ja” eller ”Nej”. Variabeln har sedan gjorts till en 

dummyvariabel där ”Ja” har kodats som 1 och ”Nej är referenskategorin och kodats som 0. 

Av det 4415 stycken respondenter så har 3 stycken svar saknats samt 3 stycken respondenter 

som ej aktuella och har därför exkluderats i analysen. 

 



 

 17 

Ekonomiska resurser 

För att kontrollera respondentens nuvarande ekonomiska resurser så inkluderas variablerna 

Kontantmarginal, Anskaffning av kontanter och Ekonomiska svårigheter. 

Kontantmarginal (Ibid, s.284) är en dikotomvariabel som fastställer respondentens subjektiva 

svar enligt följande fråga: "Om du plötsligt hamnade i en situation, där du på en vecka måste 

skaffa fram 14 000 kronor, skulle du kunna klara det?” Variabeln har två svarsalternativ: ”Ja” 

eller ”Nej”. Variabeln har sedan gjorts till en dummyvariabel där ”Ja” har kodats som 1 och 

”Nej” är referenskategorin och kodats som 0. Av det 4415 stycken respondenter så har 18 

stycken svar saknats samt 13 stycken respondenter svarat utöver svarsalternativen med ”Vet 

ej” och har därför exkluderats i analysen. 

Anskaffning av kontanter är en följdfråga från variabeln Kontantmarginal där respondenten 

har svarat på svarsalternativ ”Ja” (Ibid, s.284). Anskaffning av kontanter är en 

nominalvariabel som mäter respondenten konkreta svar enligt följande fråga: ”Om ja: på 

vilket sätt skulle du kunna skaffa fram 14 000 kronor på en vecka?”. Variabeln har sex 

svarsalternativ: ”Uttag från eget konto”, ”Försäljning av aktier el liknande” [sic], ”Lån 

familjemedlem”, ”Lån släkt o vänner” [sic], ”Lån i bank” eller ”Annat”. Variabeln har gjorts 

till en dummyvariabel där svarsalternativen ”Uttag från eget konto” och ”Försäljning av aktier 

el liknande” är referenskategorin och kodats som 0. Svarsalternativen ”Lån familjemedlem”, 

”Lån släkt o vänner” och ”Lån i bank” har kodats som 1. Av det 4415 stycken respondenter så 

har 4 stycken respondenter svarat utöver svarsalternativen med ”Vet ej”. Eftersom 

svarsalternativen ”Annat” inte förtydligar vilka andra medel som används så har det 

exkluderats i kodningen. Eftersom variabeln är en följdfråga från variabeln Kontantmarginal 

så har det resterande 502 respondenter som ej svarade på svarsalternativ ”Ja” från den 

variabeln valts som ej aktuella. Dessa exkluderade svar, ”Vet ej” och ”Annat” har därför 

exkluderats i analysen. 

Ekonomiska svårigheter (Ibid, s.285) är en dikotomvariabel som fastställer respondentens 

subjektiva svar enligt följande fråga: ”Har det under de senaste tolv månaderna hänt att du 

haft svårigheter med att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar m.m.?” Variabeln 

har två svarsalternativ: ”Ja” eller ”Nej”. Variabeln har sedan gjorts till en dummyvariabel där 

”Ja” har kodats till 1 och ”Nej” är referenskategorin och kodats som 0. Av det 4415 stycken 

respondenter så har 17 stycken svar saknats samt 2 stycken respondenter svarat utöver 
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svarsalternativen med ”Vet ej” och har därför exkluderats i analysen. 

 

4.4 Analysmetod 

I denna studie så ska sambandet mellan den beroende variabeln och flera oberoende variabler 

undersökas genom logistisk regressionsmodell som analysmetod. Tabellerna som redovisas är 

genom multivariata regressionsmodeller. Programmet som används för att få fram 

regressionsanalysen är statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS), med användning av utvalda variabler från Levnadsnivåundersökning 2010 (LNU 

2010). Eftersom det beroende variablerna är dikotoma variabler med kategoriska värden och 

ej kontinuerliga så är logistisk regression en lämplig analysmetod (Edling m.fl. 2003, s.173, 

178). Anledning till att användning av en linjär regressionsmodell (OLS) är ej lämplig till 

denna studie är för att den linjära regressionen skattar det predicerade värdet när den 

oberoende variabeln kontrolleras med en enhets förändring. Detta innebär att värdet faller 

oftast utanför det binära sannolikhetsintervallet 0-1 (Ibid, s.174-175). Genom en logistisk 

regressionsanalys som har en sannolikhetsintervall från 0-1 så kan vi se en skattning på hur 

sannolikt ett samband kan ske mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende 

variabler. För studien så har variabeln värdet 0 om det inte sker en utsatthet för brott, och 1 

om det sker. Skattningarna i den logistiska regressionsmodellen redovisas med logistiska 

koefficienter och signifikansnivå. För att se signifikansen till varje koefficient så görs ett 

signifikanstest utifrån p-värdet. Är p-värdet mindre än 0,05, det vill säga mindre än 5 procent 

så är variabeln signifikant på en 95 procents signifikansnivå. Pseudo R
2
 (denna studie 

använder Nagelkerke R
2
) är en mått för hur bra modellen passar datamaterialet, och jämför 

skillnaden mellan sannolikheten i sambandet och snittsannolikheten i konstantens medelvärde 

(Ibid, s.93). Vidare används -2 log-likelihood, vilket är när log-likelihood värdet multipliceras 

med -2. Log-likelihood är logaritmen av likelihood-funktionen och används för att bedöma 

om modellen passar datan signifikant bättre än föregående modell. Förändringen tolkas 

utifrån en tabell som följer en Chi-2 fördelning. När en modell jämförs med en annan modell 

som har ett lägre värde så ska skillnaderna vara så stort som möjligt. Med ytterligare variabler 

som läggs till för varje modell så ska sänkningen och skillnaderna (så kallad Degrees of 

Freedom) vara större för att värdet i modellen ska vara signifikanta (Ibid, s.80, 190, 193; 

NIST/SEMATECH, 2013). Degrees of Freedom (svensk översättning: ”frihetsgrader”) är 



 

 19 

enligt Edling och Hedströms bok det antal värden som är fria att variera när en viss parameter 

skattas (Edling m.fl. 2003, s.122). 

Vidare kontroll har åtgärdats hos varje tabell för att se risk för multikollinearitet och 

interaktionseffekt. För att testa risken för multikollinearitet så kontrolleras respektive 

beroende variabel med varje enstaka oberoende variabel samt det övriga oberoende 

variablerna. Detta beräknas genom regressionsanalysens R
2
k-värde, vilket är 

determinationskoefficienten när Xk regresserar med de andra k-1 oberoende variablerna (Ibid, 

s.146). Överstiger R
2
k-värdet mer än det kritiska värdet 0,75 så visar det multikollinearitet 

vilket förklarar icke-signifikansen. Kontrollerat för varje enstaka variabel samt modell i varje 

tabell så har R
2
k-värdet ej överstigit det kritiska värdet 0,75. För att testa risken för 

interaktionseffekt så har jag kontrollerat tabellerna genom att skapa interaktionsvariabeln 

Kön*Ensamstående föräldrar. Anledning till att kontrollvariabeln Kön har valts ut är för att se 

om könets fördelning mellan man och kvinna har en påverkan på den oberoende variabeln 

Ensamstående föräldrar, som också inkluderar könsfördelning mellan ensamstående mödrar 

och fäder. Interaktionseffekt innebär att den oberoende variabelns effekt i den beroende 

variabeln är beroende av kontrollvariabeln. Trots interaktionsvariabeln så är alla tre ej 

signifikanta på alla tabeller och kan därför ej tolkas i modellerna. 

 

5. Resultat 

5.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 2. Frekvenstabell och andel för kategoriska variabler. 

 Män Kvinnor Totalt 

Kön 51,1% 48,9% 100% 

Ensamstående föräldrar 8,5% 17,2% 13% 

Ålder* 

18-29 år 

30-39 år 

40-49 år 

50-59 år 

60-69 år 

70-75 år 

 

18,6% 

19,5% 

19% 

16,9% 

19,1% 

7% 

 

17,8% 

17,4% 

20,1% 

17,3% 

19,7% 

7,6% 

 

18,2% 

18,5% 

19,5% 

17,1% 

19,4% 

7,3% 
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Sysselsättning 

Arbetslös 

 

6,9% 

 

6% 

 

6,5% 

Utbildningsnivå 

Ej gymnasiekompetens 

 

13% 

 

11,2% 

 

12,1% 

Hel uppväxtfamilj  

Nej 

 

18,8% 

 

20,1% 

 

19,4% 

Uppväxtfamiljens ekonomi 

Hade svårigheter 

 

12,9% 

 

17,2% 

 

15% 

Problem med dåligt underhåll 8,3% 9,9% 9,1% 

Problem med oljud från grannar 7,9% 10,2% 9,0% 

Problem med vandalism eller 

brottslighet 

8,8% 

 

8,3% 8,6% 

Rädd för att gå ut på kvällen 2,6% 17,4% 9,8% 

Kontantmarginal  91,6% 86,8% 89,3% 

Anskaffning av kontanter 

Lån från andra 

 

13,1% 

 

17,4% 

 

15,2% 

Ekonomiska svårigheter  9,9% 14,4% 12,1% 

Utsatt för stöld 10,8% 9,2% 10% 

Utsatt för våld med kroppskada 1,8% 1,4% 1,6% 

Utsatt för våld utan kroppskada 2,5% 1,9% 2,2% 

Utsatt för skadegörelse 8,9% 6,9% 7,9% 

Utsatt för allvarliga hot 3,5% 4,6% 4% 

n 2257 2158 4415 

* Ålder: Totalt 101% för män och 99% för kvinnor. 

(LNU 2010b) 

 

Beroende variabel 

En större andel män än kvinnor uppger att ha blivit utsatt för stöld (10,8%), våld med 

kroppskada (1,8%), våld utan kroppskada (2,5%) och skadegörelse (8,9%). Detta är jämfört 

med den andel kvinnor som uppger att ha blivit utsatt för stöld (9,2%), våld med kroppskada 

(1,4%), våld utan kroppskada (1,9%) och skadegörelse (6,9%). En större andel mer kvinnor 

(4,6%) än män (3,5%) uppger att ha blivit utsatt för allvarliga hot. 

 

Oberoende variabel 

Fördelningen av andel ensamstående föräldrar visar att det finns dubbelt så många 

ensamstående mödrar (17,2%) jämfört med ensamstående fäder (8,5%). Detta kan förklaras 

med att ensamstående kvinnor generellt tar huvudansvaret för barnet (Boye m.fl. 2014, s.188-

189). 
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Kontrollvariabler 

Av det 4415 antal respondenter i LNU 2010 undersökningen så består det 2257 stycken män 

och 2158 stycken kvinnor. I variabeln Ålder så är det ungefärligt lika för både män och 

kvinnor, där högsta skillnad på andelen är i åldersgruppen 30-39 år, där män (19,5%) är 2,1 

procent mer än kvinnor (17,4%). Den åldersgrupp som är minst i jämförelse med andra 

åldersgrupper är 70-75 år (7,3%), vilket är rimligt då urvalet är begränsat mellan 18-75 år, där 

åldersgruppen 70-75 år är hälften så stor som de andra. I variabeln Uppväxtfamiljens ekonomi 

så uppger andelen kvinnor (17,2%) mer än män (12,9%) ekonomiska svårigheter hos deras 

uppväxtfamilj. I gruppen för Bostadsförhållande så är det ungefärligt lika för män och 

kvinnor att ha problem med dåligt underhåll (8,3% respektive 9,9%), oljud från grannar (7,9% 

respektive 10,2%) och vandalism eller brottslighet (2,6% respektive 17,4%). Däremot så 

uppger kvinnor (17,4%) mer än män (2,6%) mer rädsla att gå ut på kvällen. Detta kan 

förklaras av genusskillnaderna där kvinnor uppfostras av att vara mer försiktig till sin 

omgivning, till skillnad från män som uppfostras av att vara mer framåt och risktagande. En 

liten del (10,7%) anger att de inte har kontantmarginal jämfört med de som har 

kontantmarginal (89,3%). Av de respondenter som svarade ”ja” till variabeln 

Kontantmarginal så uppger större andel kvinnor (17,4%) än män (13,1%) att ha lånat 

kontanter från andra, i jämförelse med att använda egen inkomst (86,9% respektive 82,6%). I 

variabeln Ekonomiska svårigheter så uppger kvinnor (14,4%) mer än män (9,9%) nuvarande 

ekonomiska svårigheter. 

 

5.2 Logistiska regressioner 

I detta avsnitt presenteras de logistiska regressionerna för de fem beroende variablerna. 

Vidare testas hypoteserna med resultatet och visar om tabellerna kan bekräfta 

hypoteserna eller ej. 
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Tabell 3. Logistisk regression som predikterar sannolikheten att bli utsatt för stöld (0-1) 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3  Modell 4 

Konstant -1,849** (0,000) -1,830** (0,000) -1,953** (0,000) -2,302** (0,000) 

Ensamstående föräldrar  

(ref. Par med 

hemmavarande barn) 

0,537* (0,022) 0,542* (0,021) 0,579* (0,017) 0,527* (0,046) 

Kön (ref. Man) -0,165 (0,351) -0,164 (0,357) -0,115 (0,535) -0,69 (0,723) 

Ålder (ref. 18-29 år) 
30-39 år 

40-49 år 

50-59 år 

60-69 år 

70-75 år 

 

-0,324 (0,391) 

-0,309 (0,401) 

-0,673 (0,103) 

-0,670 (0,336) 

-19,354 (1,000) 

 

-0,329 (0,385) 

-0,321 (0,388) 

-0,689 (0,099) 

-0,678 (0,331) 

-19,373 (1,000) 

 

-0,314 (0,417) 

-0,328 (0,389) 

-0,723 (0,091) 

-0,751 (0,289) 

-19,250 (1,000) 

 

-0,083 (0,856) 

-0,094 (0,856) 

-0,359 (0,835) 

-0,285 (0,703) 

-18,990 (1,000) 

Sysselsättning  

(ref. Arbetande) 

Arbetslös 

 

 

0,499 (0,170) 

 

 

0,500 (0,173) 

 

 

0,543 (0,153) 

 

 

0,641 (0,180) 

Utbildningsnivå (ref. 

Gymnasiekompetens) 

Ej gymnasiekompetens 

 

 

-0,567 (0,241) 

 

 

-0,570 (0,239) 

 

 

-0,590 (0,232) 

 

 

-0,459 (0,411) 

Hel uppväxtfamilj  

(ref. Ja) 

 -0,072 (0,756) -0,096 (0,685) 0,018 (0,942) 

Uppväxtfamiljens 

ekonomi (ref. Nej) 

 0,020 (0,942) -0,027 (0,922) -0,094 (0,760) 

Problem med dåligt 

underhåll (ref. Nej) 

  -0,184 (0,578) 0,098 (0,775) 

Problem med oljud från 

grannar (ref. Nej) 

  0,206 (0,516) 0,138 (0,700) 

Problem med vandalism 

eller brottslighet  

(ref. Nej) 

  1,099** (0,000) 1,061** (0,000) 

Rädd för att gå ut på 

kvällen (ref. Nej) 

  -0,556 (0,142) -0,641 (0,151) 

Kontantmarginal  

(ref. Nej) 

    

Anskaffning av 

kontanter 

(ref. Egen tillgång) 
Lån från andra 

    

 

 

0,089 (0,740) 

Ekonomiska svårigheter 

(ref. Nej) 

   0,493 (0,105) 

Nagelkerke R
2 0,016 0,016 0,046 0,047 

-2 Log-likelihood 953,676 953,578 932,228 833,461 

Degrees of freedom 9 11 15 17 

N 4415 4415 4415 4415 

*= p≤0,05 **= p≤0,01                                                                                                              (LNU 2010b)   
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Tabell 4. Logistisk regression som predikterar sannolikheten att bli utsatt för våld med 

kroppskada (0-1) 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3  Modell 4 

Konstant -3,289** (0,000) -3,488** (0,000) -3,895** (0,000) -3,949** (0,000) 

Ensamstående föräldrar  

(ref. Par med 

hemmavarande barn) 

1,696** (0,000) 1,637** (0,000) 1,419** (0,003) 1,637** (0,001) 

Kön (ref. Man) 0,327 (0,439) 0,287 (0,501) 0,475 (0,291) 0,662 (0,158) 

Ålder (ref. 18-29 år) 
30-39 år 

40-49 år 

50-59 år 

60-69 år 

70-75 år 

 

-1,186* (0,050) 

-2,042** (0,002) 

-1,491* (0,028) 

-1,260 (0,273) 

-17,914 (1,000) 

 

-1,103 (0,071) 

-1,914** (0,004) 

-1,319 (0,060) 

-1,146 (0,321) 

-17,715 (1,000) 

 

-1,028 (0,117) 

-1,831** (0,009) 

-1,266 (0,089) 

-1,058 (0,385) 

-17,308 (1,000) 

 

-1,009 (0,163) 

-1,899* (0,014) 

-1,421 (0,086) 

-0,788 (0,535) 

-17,329 (1,000) 

Sysselsättning  

(ref. Arbetande) 

Arbetslös 

 

 

0,089 (0,911) 

 

 

-0,019 (0,981) 

 

 

-0,145 (0,865) 

 

 

0,072 (0,939) 

Utbildningsnivå (ref. 

Gymnasiekompetens) 

Ej gymnasiekompetens 

 

 

0,582 (0,396) 

 

 

0,579 (0,403) 

 

 

0,490 (0,519) 

 

 

0,196 (0,842) 

Hel uppväxtfamilj  

(ref. Ja) 

 0,349 (0,455) 0,334 (0,492) 0,280 (0,586) 

Uppväxtfamiljens 

ekonomi (ref. Nej) 

 0,335 (0,516) 0,090 (0,872) -0,056 (0,930) 

Problem med dåligt 

underhåll (ref. Nej) 

  1,558** (0,001) 1,773** (0,000) 

Problem med oljud från 

grannar (ref. Nej) 

  1,036* (0,042) 0,918 (0,101) 

Problem med vandalism 

eller brottslighet  

(ref. Nej) 

  0,130 (0,835) -0,248 (0,739) 

Rädd för att gå ut på 

kvällen (ref. Nej) 

  -1,567 (0,077) -1,515 (0,110) 

Kontantmarginal  

(ref. Nej) 

    

Anskaffning av 

kontanter 

(ref. Egen tillgång) 
Lån från andra 

    

 

 

0,075 (0,896) 

Ekonomiska svårigheter 

(ref. Nej) 

   0,466 (0,438) 

Nagelkerke R
2 0,107 0,112 0,191 0,217 

-2 Log-likelihood 236,141 235,018 215,631 198,616 

Degrees of freedom 9 11 15 17 

N 4415 4415 4415 4415 

*= p≤0,05 **= p≤0,01                                                                                                              (LNU 2010b) 
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Tabell 5. Logistisk regression som predikterar sannolikheten att bli utsatt för våld utan 

kroppskada (0-1) 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3  Modell 4 

Konstant -3,590** (0,000) -3,690** (0,000) -3,802** (0,000) -3,874** (0,000) 

Ensamstående föräldrar  

(ref. Par med 

hemmavarande barn) 

1,479** (0,000) 1,475** (0,000) 1,324** (0,002) 1,207* (0,012) 

Kön (ref. Man) 0,104 (0,788) 0,128 (0,742) 0,036 (0,931) 0,053 (0,903) 

Ålder (ref. 18-29 år) 
30-39 år 

40-49 år 

50-59 år 

60-69 år 

70-75 år 

 

-0,155 (0,818) 

-1,346 (0,062) 

-1,160 (0,145) 

-18,222 (0,998) 

-17,613 (1,000) 

 

-0,213 (0,753) 

-1,318 (0,072) 

-1,067 (0,190) 

-18,252 (0,998) 

-17,513 (1,000) 

 

-0,150 (0,826) 

-1,212 (0,101) 

-0,989 (0,229) 

-18,185 (0,998) 

-17,401 (1,000) 

 

-0,122 (0,881) 

-1,001 (0,247) 

-0,846 (0,366) 

-17,990 (0,998) 

-17,511 (1,000) 

Sysselsättning  

(ref. Arbetande) 

Arbetslös 

 

 

0,208 (0,789) 

 

 

0,287 (0,713) 

 

 

0,132 (0,870) 

 

 

-0,158 (0,888) 

Utbildningsnivå (ref. 

Gymnasiekompetens) 

Ej gymnasiekompetens 

 

 

0,260 (0,742) 

 

 

0,364 (0,643) 

 

 

0,266 (0,743) 

 

 

-0,160 (0,886) 

Hel uppväxtfamilj  

(ref. Ja) 

 0,715 (0,088) 0,679 (0,107) 0,435 (0,361) 

Uppväxtfamiljens 

ekonomi (ref. Nej) 

 -1,108 (0,151) -1,302 (0,102) -1,703 (0,117) 

Problem med dåligt 

underhåll (ref. Nej) 

  0,806 (0,122) 0,845 (0,137) 

Problem med oljud från 

grannar (ref. Nej) 

  0,622 (0,269) 0,522 (0,410) 

Problem med vandalism 

eller brottslighet  

(ref. Nej) 

  -0,719 (0,359) -0,487 (0,548) 

Rädd för att gå ut på 

kvällen (ref. Nej) 

  0,319 (0,587) 0,409 (0,535) 

Kontantmarginal  

(ref. Nej) 

    

Anskaffning av 

kontanter 

(ref. Egen tillgång) 
Lån från andra 

    

 

 

0,183 (0,737) 

Ekonomiska svårigheter 

(ref. Nej) 

   0,629 (0,281) 

Nagelkerke R
2 0,079 0,097 0,115 0,109 

-2 Log-likelihood 265,390 260,716 255,758 231,175 

Degrees of freedom 9 11 15 17 

N 4415 4415 4415 4415 

*= p≤0,05 **= p≤0,01                                                                                                              (LNU 2010b) 
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Tabell 6. Logistisk regression som predikterar sannolikheten att bli utsatt för 

skadegörelse (0-1) 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3  Modell 4 

Konstant -1,561** (0,000) -1,468** (0,000) -1,697** (0,000) -2,009** (0,000) 

Ensamstående föräldrar  

(ref. Par med 

hemmavarande barn) 

0,115 (0,680) 0,144 (0,606) 0,133 (0,646) 0,052 (0,873) 

Kön (ref. Man) -0,256 (0,168) -0,249 (0,182) -0,260 (0,190) -0,357 (0,092) 

Ålder (ref. 18-29 år) 
30-39 år 

40-49 år 

50-59 år 

60-69 år 

70-75 år 

 

-0,586 (0,101) 

-0,592 (0,089) 

-1,252** (0,003) 

-0,525 (0,396) 

-19,642 (1,000) 

 

-0,606 (0,092) 

-0,650 (0,065) 

-1,328** (0,002) 

-0,566 (0,363) 

-19,734 (1,000) 

 

-0,572 (0,160) 

-0,583 (0,116) 

-1,290** (0,004) 

-0,574 (0,371) 

-19,506 (1,000) 

 

-0,244 (0,576) 

-0,234 (0,591) 

-1,052* (0,038) 

-0,138 (0,840) 

-19,522 (1,000) 

Sysselsättning  

(ref. Arbetande) 

Arbetslös 

 

 

-0,235 (0,627) 

 

 

-0,227 (0,640) 

 

 

-0,204 (0,682) 

 

 

-0,232 (0,721) 

Utbildningsnivå (ref. 

Gymnasiekompetens) 

Ej gymnasiekompetens 

 

 

-0,009 (0,983) 

 

 

-0,029 (0,945) 

 

 

-0,149 (0,735) 

 

 

-0,079 (0,876) 

Hel uppväxtfamilj  

(ref. Ja) 

 -0,418 (0,114) -0,493 (0,070) -0,362 (0,208) 

Uppväxtfamiljens 

ekonomi (ref. Nej) 

 0,108 (0,701) 0,037 (0,900) -0,098 (0,770) 

Problem med dåligt 

underhåll (ref. Nej) 

  -0,490 (0,202) -0,146 (0,710) 

Problem med oljud från 

grannar (ref. Nej) 

  0,549 (0,080) 0,246 (0,514) 

Problem med vandalism 

eller brottslighet  

(ref. Nej) 

  1,372** (0,000) 1,327** (0,000) 

Rädd för att gå ut på 

kvällen (ref. Nej) 

  -0,240 (0,522) 0,041 (0,920) 

Kontantmarginal  

(ref. Nej) 

    

Anskaffning av 

kontanter 

(ref. Egen tillgång) 
Lån från andra 

    

 

 

0,328 (0,231) 

Ekonomiska svårigheter 

(ref. Nej) 

   -0,024 (0,947) 

Nagelkerke R
2 0,018 0,022 0,073 0,064 

-2 Log-likelihood 889,853 887,128 851,440 765,629 

Degrees of freedom 9 11 15 17 

N 4415 4415 4415 4415 

*= p≤0,05 **= p≤0,01                                                                                                              (LNU 2010b) 
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Tabell 7. Logistisk regression som predikterar sannolikheten att bli utsatt för allvarliga 

hot (0-1) 

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3  Modell 4 

Konstant -2,576** (0,000) -2,677** (0,000) -2,658** (0,000) -2,693** (0,000) 

Ensamstående föräldrar  

(ref. Par med 

hemmavarande barn) 

1,226** (0,000) 1,198** (0,000) 1,229** (0,000) 1,361** (0,000) 

Kön (ref. Man) 0,493 (0,080) 0,487 (0,084) 0,484 (0,100) 0,249 (0,425) 

Ålder (ref. 18-29 år) 
30-39 år 

40-49 år 

50-59 år 

60-69 år 

70-75 år 

 

-0,676 (0,124) 

-1,331** (0,003) 

-2,550** (0,000) 

-19,235 (0,998) 

-18,627 (1,000) 

 

-0,665 (0,133) 

-1,268** (0,005) 

-2,451** (0,001) 

-19,201 (0,998) 

-18,526 (1,000) 

 

-0,734 (0,099) 

-1,344** (0,004) 

-2,529** (0,000) 

-19,341 (0,998) 

-18,545 (1,000) 

 

-0,706 (0,170) 

-1,175* (0,028) 

-2,368** (0,002) 

-19,031 (0,998) 

-18,781 (1,000) 

Sysselsättning  

(ref. Arbetande) 

Arbetslös 

 

 

-0,102 (0,872) 

 

 

-0,115 (0,858) 

 

 

-0,225 (0,734) 

 

 

-0,091 (0,913) 

Utbildningsnivå (ref. 

Gymnasiekompetens) 

Ej gymnasiekompetens 

 

 

-0,106 (0,869) 

 

 

-0,077 (0,906) 

 

 

-0,059 (0,928) 

 

 

-0,128 (0,874) 

Hel uppväxtfamilj  

(ref. Ja) 

 0,419 (0,176) 0,411 (0,186) 0,355 (0,306) 

Uppväxtfamiljens 

ekonomi (ref. Nej) 

 -0,226 (0,586) -0,217 (0,605) -0,398 (0,441) 

Problem med dåligt 

underhåll (ref. Nej) 

  0,184 (0,687) 0,106 (0,843) 

Problem med oljud från 

grannar (ref. Nej) 

  -0,693 (0,230) -1,340 (0,098) 

Problem med vandalism 

eller brottslighet  

(ref. Nej) 

  0,693 (0,230) 0,603 (0,183) 

Rädd för att gå ut på 

kvällen (ref. Nej) 

  0,012 (0,977) 0,475 (0,310) 

Kontantmarginal  

(ref. Nej) 

    

Anskaffning av 

kontanter 

(ref. Egen tillgång) 
Lån från andra 

    

 

 

0,271 (0,484) 

Ekonomiska svårigheter 

(ref. Nej) 

   0,269 (0,555) 

Nagelkerke R
2 0,093 0,097 0,105 0,113 

-2 Log-likelihood 457,318 455,457 451,958 397,476 

Degrees of freedom 9 11 15 17 

N 4415 4415 4415 4415 

*= p≤0,05 **= p≤0,01                                                                                                              (LNU 2010b) 
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Tabell 3 visar den beroende variabeln Utsatt för stöld och hur kontrollvariabler läggs till 

stegvis i varje modell tills alla variabler är inkluderade i modell 4. I modell 1-4 så finns det ett 

positivt signifikant samband och mellan utsatthet för stöld och ensamstående föräldrar, vilket 

visar att ensamstående föräldrar har större sannolikhet att bli utsatta för stöld jämfört med par 

med hemmavarande barn. I modell 3-4 så finns det ett positivt signifikant samband mellan 

utsatthet för stöld och problem med vandalism eller brottslighet, vilket visar att de som lever i 

ett bostadsförhållande där vandalism och brottslighet sker så ökar sannolikheten för utsatthet 

för stöld jämfört med de som inte lever i sådan bostadsförhållande. Detta samband är 

signifikant vid kontroll av ytterligare kontrollvariabler i varje stegvis modell. Ingen av 

resterande kontrollvariablerna är signifikanta och vid jämförelse av -2 Log-likelihoodvärdet 

så kan det konstateras att variablerna som lades i modell 2 (Hel uppväxtfamilj och 

Uppväxtfamiljens ekonomi) inte bidrar till en signifikant förbättring av modellen. Däremot 

förbättras modell 3 signifikant jämfört med modell 1, och även modell 4 visar på en 

signifikant förbättring. 

Tabell 4 visar den beroende variabeln Våld med kroppskada och hur kontrollvariabler läggs 

till stegvis i varje modell tills alla variabler är inkluderade i modell 4. I modell 1-4 så finns det 

ett positivt signifikant samband mellan utsatthet för våld med kroppskada och ensamstående 

föräldrar, vilket visar att ensamstående föräldrar har större sannolikhet att bli utsatta för våld 

med kroppskada jämfört med par med hemmavarande barn. I modell 1 så finns det ett negativt 

signifikant samband mellan utsatthet för våld med kroppskada och åldern 30-39 år och 50-59 

år. Detta innebär att individer inom åldern 30-39 och 50-59 år har mindre sannolikhet att bli 

utsatta för våld med kroppskada jämfört med de inom åldern 18-29 år. Detta samband är 

däremot inte längre signifikant när ytterligare variabler i modell 2 lades till. I modell 1-4 så 

finns det ett negativt signifikant samband mellan utsatthet för våld med kroppskada och åldern 

40-49 år, vilket innebär att individer inom åldern 40-49 år har mindre sannolikhet att bli 

utsatta för våld med kroppskada jämfört med de inom åldern 18-29 år. I modell 3 så finns det 

ett positivt signifikant samband mellan utsatthet för våld med kroppskada och problem oljud 

från grannar, vilket visar att de som lever i bostadsförhållande där grannar gör oljud har större 

sannolikhet att bli utsatta för våld med kroppskada jämfört med de som inte lever i sådan 

bostadsförhållande. Detta samband är däremot inte längre signifikant när ytterligare variabler 

i modell 4 (Kontantmarginal, Anskaffning av kontanter och Ekonomiska svårigheter) lades 

till. I modell 3-4 så finns det ett positivt signifikant samband mellan utsatthet för våld med 

kroppskada och problem med underhåll, vilket visar att de som lever i bostadsförhållande där 
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det är dåligt underhåll har större sannolikhet att bli utsatta för våld med kroppskada jämfört 

med de som inte lever i sådan bostadsförhållande. Detta samband är signifikant vid kontroll 

av ytterligare kontrollvariabler i varje stegvis modell. Ingen av resterande kontrollvariablerna 

är signifikanta och vid jämförelse av -2 Log-likelihoodvärdet så kan det konstateras att 

variablerna som lades i modell 2 inte bidrar till en signifikant förbättring av modellen. 

Däremot förbättras modell 3 signifikant jämfört med modell 1, och även modell 4 visar på en 

signifikant förbättring. 

Tabell 5 visar den beroende variabeln Våld utan kroppskada och hur kontrollvariabler läggs 

till stegvis i varje modell tills alla variabler är inkluderade i modell 4. I modell 1-4 så finns det 

ett positivt signifikant samband mellan utsatthet för våld utan kroppskada och ensamstående 

föräldrar, vilket innebär att ensamstående föräldrar har större sannolikhet att bli utsatta för 

våld utan kroppskada jämfört med par med hemmavarande barn. Ingen av resterande 

kontrollvariablerna är signifikanta och vid jämförelse av -2 Log-likelihoodvärdet så kan det 

konstateras att variablerna som lades i modell 2 inte bidrar till en signifikant förbättring av 

modellen. Däremot förbättras modell 3 signifikant jämfört med modell 1, och även modell 4 

visar på en signifikant förbättring. 

Tabell 6 visar den beroende variabeln Utsatthet för skadegörelse och hur kontrollvariabler 

läggs till stegvis i varje modell tills alla variabler är inkluderade i modell 4. I modell 1-4 så 

finns det ett negativt signifikant samband mellan utsatthet för skadegörelse och åldern 40-49 

år, vilket innebär att individer inom åldern 40-49 år har mindre sannolikhet att bli utsatta för 

skadegörelse jämfört med de inom åldern 18-29 år. I modell 3-4 så finns det ett positivt 

signifikant samband mellan utsatthet för skadegörelse och problem med vandalism eller 

brottslighet, vilket innebär att de som lever i en bostadsförhållande där vandalism eller 

brottslighet sker har större sannolikhet att bli utsatta för skadegörelse jämfört med de som inte 

lever i sådan bostadsförhållande. Detta samband är signifikant vid kontroll av ytterligare 

kontrollvariabler i varje stegvis modell. Ingen av resterande kontrollvariablerna och den 

oberoende variabeln är signifikanta och vid jämförelse av -2 Log-likelihoodvärdet så kan det 

konstateras att variablerna som lades i modell 2 inte bidrar till en signifikant förbättring av 

modellen. Däremot förbättras modell 3 signifikant jämfört med modell 1, och även modell 4 

visar på en signifikant förbättring. 

Tabell 7 visar den beroende variabeln Allvarliga hot och hur kontrollvariabler läggs till 

stegvis i varje modell tills alla variabler är inkluderade i modell 4. I modell 1-4 så finns det ett 
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positivt signifikant samband mellan utsatthet för allvarliga hot och ensamstående föräldrar, 

vilket innebär att ensamstående föräldrar har större sannolikhet att bli utsatta för allvarliga hot 

jämfört med par med hemmavarande barn. I modell 1 så finns det ett negativt signifikant 

samband mellan utsatthet för allvarliga hot och åldern 40-49 år och 50-59 år, vilket innebär att 

individer inom åldern 40-49 och 50-59 år har mindre sannolikhet att bli utsatta för allvarliga 

hot jämfört med de inom åldern 18-29 år. Detta samband är signifikant vid kontroll av 

ytterligare kontrollvariabler i varje stegvis modell. Ingen av resterande kontrollvariablerna är 

signifikanta och vid jämförelse av -2 Log-likelihoodvärdet så kan det konstateras att 

variablerna som lades i modell 2 inte bidrar till en signifikant förbättring av modellen. Samma 

resultat sker när variablerna i modell 3 lades till och jämförs med modell 1. Däremot 

förbättras det signifikant jämfört med modell 1 när variablerna i modell 4 lades till. 

Vidare testas hypoteserna med resultatet. Hypotes 1 är enligt följande: Ensamstående 

föräldrar har högre risk att bli utsatt för stöld och våld med kroppskada jämfört med par 

med hemmavarande barn. Tabell 3 och 4 visar resultaten när den första hypotesen testas 

och resultatet visar att hypotesen kan bekräftas. Hypotes 2 är enligt följande: 

Ensamstående föräldrar utan gymnasiekompetens har högre risk att bli utsatta för brott 

jämfört med ensamstående föräldrar med gymnasiekompetens. Eftersom 

kontrollvariabeln Utbildningsnivå i tabell 3-7 är ej signifikant så kan resultatet ej tolkas. 

Hypotes 2 kan därför ej bekräftas. Detta resultat gäller också när enbart Utbildningsnivå 

används som kontrollvariabel. Hypotes 3 är enligt följande: Ensamstående föräldrar med 

sämre bostadsförhållande har högre risk att bli utsatta för brott jämfört med 

ensamstående föräldrar med bättre bostadsförhållande. Tabell 3 och 4 visar resultaten när 

den tredje hypotesen testas och resultatet visar att hypotesen kan bekräftas. Hypotes 4 är 

enligt följande: Ensamstående föräldrar som har bristande ekonomiska resurser har högre 

risk att bli utsatta för brott jämfört med par med hemmavarande barn med bristande 

ekonomiska resurser. Eftersom kontrollvariablerna Kontantmarginal, Anskaffning av 

kontanter och Ekonomiska svårigheter i tabell 3-7 är ej signifikant i modell 1-4 så kan 

resultatet ej tolkas. Hypotesen 4 kan därför ej bekräftas. 
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5.3 Analys av resultatet 

Resultatet visar att ensamstående föräldrar som lever i missgynnande bostadsförhållande där 

dåligt underhåll, vandalism och brottsligheter sker har en ökad risk för att utsättas för stöld 

och våld med kroppskada (se Tabell 3 och 4). Sambandet stämmer då enligt tidigare forskning 

om sårbarhet för brott samt kan förklaras genom social desorganisationsteorin. Segregerandet 

mellan olika sociala klasspositioner gör att invånarna i resurssvaga bostadsområde blir mer 

utsatt för skador och stöld. Med färre övervakningar och kommunikation mellan invånarna på 

bostadsområdet så uppmuntrar det mer för gärningspersoner att begå mer brott. Att 

ensamstående föräldrar blir mer sannolik att bli utsatta för brott än par med hemmavarande 

barn kan förklaras med brist på kontakter i bostadsområdet.  

En annan förklaring för ökad sannolikhet är brist på ekonomiska resurser som kan användas 

för skydd. Ett par har ofta två inkomster vilket innebär att det finns större möjlighet att erhålla 

mer ekonomisk kapital för att sedan spendera till allmän försörjning samt beskydd. Eftersom 

ensamstående föräldrar inte har lika mycket kapital att spendera så kompenseras det genom att 

antingen välja billigare alternativ för skydd och försörjning, eller inte spendera alls för att 

överleva. Med valet att på grund av ekonomiska brister inte ha skydd såsom lås och 

alarmsystem, samt bo i ett bostadsområde där brottsligheter är mer frekventa, så blir de 

ensamstående föräldrarna i större risk för utsatthet. Att den ensamstående föräldern måste 

beskydda sig själva och/eller deras barn från gärningspersonen så innebär det våldsskada för 

den drabbade föräldern. Att utsattheten är mindre sannolikt för par med hemmavarande barn 

kan förklaras med att par med hemmavarande barn är fler personer och har därför mer hjälp 

att fysiskt hindra gärningspersonen. Sannolikheten att bli utsatt för våld med kroppskada är 

däremot annorlunda för ensamstående föräldrar när ekonomiska resurser inte kontrolleras (se 

Tabell 4, modell 3), då problem med oljud från grannar är ytterligare faktor för sannolikheten 

att ske. Detta kan förklaras genom försämrad bostadsmiljö och brist på kommunikation. Då 

resurssvaga bostadsområde kan innebära missnöje hos det bosatta invånarna, så finns det 

också sannolikhet för mindre kommunikation mellan varje invånare i bostadsområdet, vilket 

försämrar övervakningen inför hot för inbrott. Med sämre livssituation som framkallar 

missnöje, så kan sannolikheten ske för den drabbade invånaren att bemöta konfrontationer 

som leder till kroppskada. 
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6. Diskussion  

6.1 Slutsatser 

Syftet med den här uppsatsen var att studera sannolikheten för ensamstående föräldrar att bli 

utsatta för olika typer av brott jämfört med par med hemmavarande barn. Frågeställningen till 

denna studie var om huruvida ensamstående föräldrar är mer utsatta för brott jämfört med par 

med hemmavarande barn. Genom multivariata analys så undersöks hur sannolikheten för 

dessa samband påverkas utav andra faktorer såsom deras bakgrund på individnivå, 

familjeförhållande under deras uppväxt, bostadsförhållande samt ekonomiska resurser. Dessa 

resultat visar på att utsattheter för olika brott såsom stöld, våld med kroppskada, våld utan 

kroppskada och allvarliga hot har ett positivt samband med ensamstående föräldrar, vilket 

innebär att det finns en större sannolikhet för ensamstående föräldrar att bli utsatta för dessa 

brott jämfört med par med hemmavarande barn. Att leva i bostadsområden med 

missgynnande bostadsförhållande ökar sannolikheten för utsatthet, däremot så skiljer sig 

sambandet för vilket brott den ensamstående föräldern blir utsatt för och vilken typ av 

missgynnande bostadsförhållande de lever i. Tolkningen från denna studie är att brist på bra 

övervakning och kommunikation hos invånarna inom ett samhälle har betydande roll för 

risken för utsatthet. Om institutioner inte har förmågan att beskydda invånarna så bär 

invånarna själva ansvar att kommunicera med varandra för att minimera risken för utsatthet 

för brott. På grund av sociala klasskillnader så har invånare olika perspektiv och erfarenheter 

för de utsattheterna och hur det kan åtgärdas. Skillnaden av att behöva åtgärda är alltså en 

faktor för hur ofta det kommuniceras mellan invånarna. Att vara en ensamstående förälder 

innebär inte en direkt koppling till att leva i fattigdom, men den ekonomiska möjligheten att 

skydda sig är mer begränsat jämfört med par med hemmavarande barn som har två inkomster. 

Ensamstående föräldrar tolkas därför ej som en specifik social kategori där de själva bidrar till 

risken för utsattheten, utan en konsekvens av invånarnas brist på engagemang att omhänderta 

varandra. 
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6.2 Begränsningar  

Studiens syfte är att se hur sambandet mellan olika utsattheter för brott och ensamstående 

föräldrar påverkas utav andra faktorer hos den ensamstående föräldern. Vissa frågor från 

Levnadsnivåundersökning 2010 består av händelser som har gäller hos respondenterna under 

det senaste tolv månaderna. Detta innebär att det inte finns någon klar gränsning om 

utsattheten hos respondenterna är enbart enstaka händelser eller om det är frekventa som har 

pågått mindre eller mer än tolv månader. När det gäller vidare variabler från 

Levnadsnivåundersökning 2010 så finns det inga variabler som visar utsatthet som sker inom 

respondenternas bostad, vilket innebär att enbart våldsbrott i allmänhet kan tolkas. Vid början 

av studien så var det önskat att se hur sannolikheten för olika utsattheter för brott skiljer sig 

beroende på storleken på Sveriges regioner och bostadsområde. Resultatet kan då visa om 

olika utsattheter är mer sannolikt att ske om den ensamstående föräldern bor på landsbygd 

eller på storstäder. Då det kan i förhand ses som uppenbart att ju större en region är desto mer 

kriminalitet det sker, så vill jag se det som hur det kan kontrolleras med övriga 

kontrollvariabler samt koppla det till social desorganisationsteori. Dock på grund av att 

Levnadsnivåundersökning inte lämnar ut specifika variabler, där data om bostadsområde var 

en av de, så kan jag ej göra vidare regressionsanalys med bostadsområde som faktor. 

 

6.3 Framtida forskning  

Denna studie visar att problem med bostadsförhållande har betydande faktor för sambandet 

mellan utsatthet för stöld och våld med kroppskada och ensamstående föräldrar. Resultatet 

utifrån studien kan därför användas som ett komplement för vidare studier kring 

ensamstående föräldrars risk att bli utsatta för brott. Ett sätt att vidare studera detta kan vara 

en komparativ studie från tidigare Levnadsnivåundersökningar så kan sambandet mellan 

utsatthet för brott och ensamstående föräldrar från olika tidsperioder kan undersökas och 

jämföras. Med anledning av att studien är skriven som en kandidatuppsats så fanns inte 

möjlighet för tillgång till specifika data såsom bostadsområden. Det är därför viktigt att vidare 

forskningsstudier med data från Levnadsnivåundersökning kontrollerar för bostadsområden så 

att platsspecifika faktorer kan undersökas. 
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