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1. Inledning

Utsatthet för brott kan på flera sätt betraktas som ett välfärdsproblem. Att bli utsatt för brott 

innebär i sig ofärd för den drabbade individen och dennes omgivning. Brottsligheten får 

vidare inte bara välfärdskonsekvenser för dem som själva blir offer; otryggheten och rädslan 

kan öka även för övriga i befolkningen. Kännedom om brott som begås i det egna 

bostadsområdet, brott som drabbar bekanta och rapporteringen av brott i massmedia påverkar 

vår uppfattning av brott och upplevelse av trygghet. Förändringar i uppfattningen av brott som 

samhällsproblem och hur brottsligheten utvecklas behöver inte överensstämma med hur det 

faktiskt ser ut, likväl kan de vara av stor betydelse för välfärd och livskvalitet. Trygghet och 

utsatthet för brott ingår också som en av komponenterna, jämte ekonomi, hälsa, 

boendeförhållanden, sysselsättning etc. i levnadsnivåundersökningarnas mätningar av 

människors välfärd (Fritzell & Lundberg 2000:13). Utifrån detta perspektiv kan nivåskillnader 

mellan olika samhällsgrupper tolkas i termer av välfärdsskillnader och en ökad utsatthet för 

brott eller oro för brott ses som indikatorer på ökad ofärd eller ett tilltagande välfärdsproblem. 

På individnivå sammanhänger olika välfärdsproblem som arbetslöshet och fattigdom med 

egen brottslighet (Nilsson 2000). Även utsatthet för brott har samband med ekonomiska 

problem på individnivå (Fritzell & Lundberg 2000:144). På områdesnivå finner man att brott 

och utsatthet för brott är vanligare i socialt utsatta bostadsområden (Wikström 1991). På 

samhällsnivå är däremot sambanden mellan ekonomiska svårigheter, arbetslöshet och brott 

inte lika entydiga. För stöldbrott är frågan särskilt komplicerad då motsatta effekter kan 

förväntas vid konjunkturförändring. Ökad arbetslöshet antas leda till fler brott i och med fler 

utslagna samtidigt som minskad privat konsumtion leder till färre brott i och med minskade 

brottstillfällen (von Hofer & Tham 2000). Under efterkrigstiden ökade brottsligheten kraftigt i 

alla västeuropeiska länder, detta samtidigt med en växande ekonomi och utbyggd välfärd 

(Westfelt 2001). Utifrån tidsserieanalys har ökningen av stöldbrott i Sverige under 

efterkrigstiden förklarats med förändringar i tillfällesstrukturen och en ökad marginalisering 

på arbetsmarknaden (Norström 1988). Beträffande förklaringsfaktorer till variationer i 

våldsbrott så har komparativa tvärsnittstudier pekat på ett positivt samband med ojämlikhet, i 

de flesta fall mätt med skillnader i inkomst (Westfelt 2001). För den svenska 

våldsbrottsutvecklingen framstår dock variationer i alkoholkonsumtionen som den främsta 

förklaringsfaktorn (Lenke 1990). 



Mot bakgrund av vad vi vet om utvecklingen av andra välfärdsproblem under 1990-talet är 

det naturligt att fråga sig vad man kan förvänta sig avseende utvecklingen av brottslighet och 

utsatthet för brott. Undersökningar har visat att den ökade arbetslösheten och de ekonomiska 

nedskärningarna under 1990-talets första hälft förde med sig försämrade levnadsförhållanden 

och en ökad ojämlikhet mellan olika samhällsgrupper. Kännetecknande för krisen under 

1990-talet var att redan svaga grupper drabbades hårdare än andra. Det gäller t.ex. ungdomar, 

utrikes födda och ensamstående mammor (Fritzell & Lundberg 2000). Det finns även 

tendenser till ökad boendesegregering (Andersson 2000). Beträffande sociala och ekonomiska 

faktorers inflytande på brottsligheten bör det noteras att även om problemen inte ökat sett till 

antal drabbade personer, så kan situationen ha förvärrats för marginalgrupper och avståndet 

gentemot befolkningen i övrigt ökat. På individnivå kan en ökad ojämlikhet och tilltagande 

koncentration av sociala problem innebära en ökad utsatthet för svagare grupper i samhället 

medan utsattheten är stabil eller minskar för befolkningen i övrigt.

Det huvudsakliga syftet med detta kapitel är att mot bakgrund av den samhällsekonomiska 

utvecklingen under 1990-talet beskriva människors oro och utsatthet för brott. Det är 

framförallt omfattningen, fördelningen och utvecklingen av oro och utsatthet för brott som ska 

uppmärksammas. En utgångspunkt för analysen är att utsatthet för brott inte bör ses som 

isolerat från andra former av välfärdsproblem. 

Brotts- och utsatthetsutvecklingen studeras utifrån kriminalstatistik samt Statistiska 

centralbyråns (SCB) undersökningar av levnadsförhållanden. Kapitlet fortsätter närmast med 

en presentation av dessa datamaterial. Därefter ges i avsnitt tre en beskrivning av den 

generella utvecklingen av brottsligheten och utsattheten för brott. Efter denna beskrivning 

följer den närmare analysen av hur utsatthet och oro för brott hänger samman med andra 

välfärdsproblem. I avsnitt fyra jämförs utvecklingen av oro och utsatthet för brott under 1990-

talet bland grupper med olika välfärdsutveckling och ekonomisk situation. I avsnitt fem följer 

en närmare analys där multivariata analyser används för att beskriva riskfaktorer för utsatthet 

och oro för brott vid ingången till respektive slutet av 1990-talet. Avslutningsvis diskuteras 

olika förklaringar till skillnader i utsatthet för brott och oro för brott. 



2. Material

2.1. Kriminalstatistik

För att beskriva den generella brottsutvecklingen utgår vi från de polisanmälda 

brottsbalksbrotten 1975-2000 (BRÅ kriminalstatistik). Dessa domineras av stöldbrotten varför 

vi valt att redovisa våldsbrottsligheten separat.1 Det är i detta sammanhang viktigt att komma 

ihåg att kriminalstatistiken inte är en direkt återspegling av den verkliga brottsutvecklingen 

utan snarare kan karaktäriseras som en ”social produkt” som skapas i flera steg (Estrada 

1999). För det första måste ett brott upptäckas av någon. En handling som inte definieras eller 

uppfattas som brottslig kan aldrig hamna i kriminalstatistiken. För det andra måste en 

handling som upptäckts och definierats som brottslig anmälas till polisen. 

Anmälningsbenägenheten och eventuella förändringar i denna över tid är därför av stor vikt 

för tolkningen. Av alla de brottshändelser som förekommer i samhället är det alltså en mer 

eller mindre obekant andel som upptäcks eller uppfattas som brott. Av de händelser som 

upptäcks är det totalt sett endast en mindre andel som kommer till polisens kännedom. Av 

dessa registreras sedan huvuddelen, men inte alla, som brott i kriminalstatistiken. 

Sammantaget innebär denna selektionsprocess att vi inte på ett enkelt sätt kan använda oss av 

kriminalstatistiken för att beskriva den verkliga brottsligheten. Vi behöver därför komplettera 

den bild som ges av kriminalstatistiken med alternativa källor. 

2.2. ULF:s offerundersökningar

Beskrivningen och analysen av olika befolkningsgruppers utsatthet och oro för brott görs 

utifrån SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). Dessa bygger på personliga 

intervjuer med representativa urval av befolkningen i åldrarna 16-84 år. Årligen är det 

omkring 6000 personer som intervjuas. Bortfallet ligger under 1990-talet kring 20 procent 

(Fritzell & Lundberg 2000:27). I intervjuerna ställs en rad frågor som rör olika 

välfärdsområden, som hälsa, boende, sociala relationer, politiska resurser, ekonomi, 

utbildning och sysselsättning. Sedan 1978 ingår frågor om trygghet och utsatthet för brott (för 

en närmare beskrivning av ULF se t.ex. SCB 1997). För analysen av hur utsatthet för brott 

och oro för brott är kopplat till andra former av ofärd har vi haft tillgång till ULF-data som 

                                               

1 År 2000 polisanmäldes ca 1 miljon brott. Av dessa utgjorde stöldbrotten 700 000 och våldsbrotten 60 000 
(BRÅ kriminalstatistik).



täcker perioden 1988-1999. Sammanlagt rör det sig om 72071 intervjuer.2 De frågor som 

ställts om brott rör intervjupersonens utsatthet för våld och oro för att utsättas för brott samt 

hushållets utsatthet för stöld eller skadegörelse under de senaste tolv månaderna.3

Den stora fördelen med ULF är möjligheterna att studera utsatthetens sociala mönster. Genom 

undersökningarnas breda inriktning på att mäta välfärd är dessa möjligheter särskilt stora. En 

annan fördel är att offerundersökningar av den typ som ingår i ULF till skillnad från 

kriminalstatistiken inte på samma sätt påverkas av ändrad tolerans och förändringar av 

anmälningsbenägenheten. Undersökningarna har emellertid andra begränsningar. Det rör sig 

om bortfall, svårigheter att studera mer allvarliga brott samt under- och överrapportering 

(SCB 1995). Det senare gäller diskrepansen mellan faktisk och rapporterad utsatthet. Frågor 

om utsatthet för brott kan upplevas som känsliga. Detta gäller i synnerhet våld i hemmet eller 

sexualbrott, händelser som därför antas underrapporteras (SCB 1995:35). Ytterligare ett 

problem är att de grupper som vi vet är särskilt utsatta – t.ex. hemlösa, straffade, missbrukare 

– i mindre utsträckning fångas upp av undersökningarna (Nilsson & Tham 1999). Det rör sig 

om grupper som relativt befolkningen i sin helhet är små, och i den mån de kommer med i 

urvalet hör de i större utsträckning till bortfallet. Detta förhållande torde dock inte påverka 

den generella bilden över befolkningens utsatthet just på grund av att dessa grupper relativt 

sett är små.

En mer generell invändning mot offerundersökningar av denna typ är att de indikatorer på 

utsatthet och oro för brott som används är begränsade till traditionell vålds- och 

egendomsbrottslighet. Utifrån ett välfärdsperspektiv kan man argumentera för att även andra 

former av brottslighet och utsatthet borde uppmärksammas. Konsekvenserna av ekonomisk 

brottslighet och miljöbrott kan även de innebära ofärd. För drabbade kan dessa brott bl.a. leda 

till direkt personlig skada genom försörjningssvårigheter och hälsorisker (Lindgren 1999). 

Offerundersökningarnas begränsning till traditionell brottslighet kan eventuellt bidra till att ge 

just denna typ av brottslighet legitimitet som det väsentliga ”brottsproblemet” (Mawby & 

Walklate 1994). Det vore därför värdefullt om framtida studier försökte utveckla såväl de 

                                               

2 För att kontrollera för skillnader mellan population och intervjuade har materialet viktats för individens region, 
ålder, kön, nationalitet och civilstånd. Det antal observationer som redovisas har dock ej påverkats av detta.
3 De grundläggande frågorna om våld och egendomsbrott har ställts på ett likartat sätt under hela perioden. Vart 
åttonde år gör dessutom SCB fördjupningar för att ytterligare belysa brotten och dess konsekvenser. 
Fördjupningsstudierna har genomförts åren 1978, 1984-85, 1992-93 (SCB 1995:32). För tillfället pågår 



indikatorer som teoretiska perspektiv som används för att belysa människors oro och utsatthet 

för brott. 

                                                                                                                                                  

datainsamlingen för fördjupningsstudien 2000-01. 



3. Utvecklingen av brottslighet och utsatthet för brott 

I detta avsnitt redovisas dels den generella brottsutvecklingen utifrån kriminalstatistiken, dels 

utvecklingen av medborgarnas självrapporterade utsatthet utifrån ULF-undersökningarna. 

Avsnittet fungerar som bakgrund till de mer ingående analyser av olika befolkningsgruppers 

utsatthet som görs längre fram i kapitlet.

3.1. Brottsutvecklingen 1975-1999

Den generella utvecklingen

I Sverige, precis som i övriga västvärlden, ökade den registrerade brottsligheten kraftigt under 

efterkrigstiden (Westfelt 2001). Denna ökning kan i huvudsak hänföras till en kraftig ökning 

av stöldbrotten, vilka dominerar de polisanmälda brottsbalksbrotten. Sedan 1975 har 

brottsanmälningarna ökat med 65 procent (Figur 3.1). Hela ökningen ligger dock på perioden 

före år 1990. Under 1990-talet bryts efterkrigstidens mer eller mindre kontinuerliga ökning av 

de polisanmälda brotten. Krisåren förefaller alltså inte ha inneburit någon ökning av den 

anmälda brottsligheten i stort. 
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Figur 3.1. Anmälda brottsbalksbrott 1975-2000 (referenslinje år 1990).4

En av de främsta förklaringarna till efterkrigstidens brottsutveckling hänger samman med 

tillfällesstrukturens och rutinaktiviternas förändring i västvärlden, med ökad ekonomisk 

tillväxt har brottstillfällena blivit fler (Cohen & Felson 1979). Utifrån denna 

                                               

4 Siffrorna är inte befolkningsstandardiserade, 1999 har befolkningen ökat med 8 % jämfört med 1975 och 3% 
jämfört med 1990.



förklaringsmodell skulle man kunna förvänta sig att 1990-talets krisår leder till en minskning 

av framförallt stöldbrottsligheten och den ekonomiska återhämtningsperioden under 1990-

talets andra hälft till en ökande. Detta motsvaras delvis av vad som framkommer i Figur 3.1. 

Även om denna tolkning är möjlig bör ett par omständigheter noteras. För det första har 

tillväxten av Sveriges ekonomi åren 1997-2000 inte lett till en motsvarande ökning av 

brottsligheten. För det andra är det oklart i vilken mån brottstillfällena verkligen blivit färre i 

den utsträckning att det kan få genomslag på brottsutvecklingen från ett år till ett annat. För 

det tredje finns det tendenser till en avmattning av de anmälda brotten redan innan 1990-talet 

om man ser till hela efterkrigsperioden. Detta har tolkats som att avmattningen under 1990-

talet hänger samman med en längre utvecklingstrend (von Hofer & Tham 2000). För 

tolkningen av brottsutvecklingen bör det även uppmärksammas att den svenska utvecklingen 

med en avmattning trendmässigt liknar den i andra västeuropeiska länder (Westfelt 2001). 

Våldsbrott

Utvecklingen av de registrerade våldsbrotten, som domineras av misshandelsbrotten, skiljer 

sig från den generella brottsutvecklingen. Sedan början av 1980-talet har det skett en kraftig 

ökning (cirka 150 procent, se Figur 3.2). Ökningen är särskilt påtaglig under den första delen 

av 1990-talet. 

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Figur 3.2. Anmälda våldsbrott (BrB. kap 3) 1975-2000 (referenslinje år 1990).5

                                               

5 Siffrorna är inte befolkningsstandardiserade, 1999 har befolkningen ökat med 8 % jämfört med 1975 och 3% 

jämfört med 1990.



Att tolka våldstutvecklingen utifrån kriminalstatistiken är mer problematiskt än stöldbrotten. 

Under perioden har det skett en toleransminskning gentemot våldshandlingar, vilket gör 

kriminalstatistikens utfall svårtolkat (BRÅ 1998:55). Ett exempel på detta är den kraftiga 

ökningen av polisanmält ”skolvåld”, vilken till stor del är ett resultat av en ökad 

anmälningsbenägenhet från skolans håll (Estrada 1999; se även BRÅ 2000b:10f; Lundström 

2000). För att kunna avgöra hur våldsutvecklingen ser ut behöver man därför utnyttja andra 

källor som mer direkt beskriver befolkningens utsatthet och i mindre utsträckning påverkas av 

en ändrad anmälningsbenägenhet. SCB:s ULF-undersökningar uppfyller delvis detta krav.

3.2. Utsatthet för brott 1978-1999

Stöld eller skadegörelse

I Figur 3.3 redovisas utvecklingen beträffande utsatthet för stöld eller skadegörelse utifrån 

ULF-undersökningarna. Frågan är ställd på följande sätt: Har Du eller någon i Ditt hushåll 

blivit utsatt för något eller några av följande brott under de senaste 12 månaderna? 6 Vi kan 

se en ökning sedan 1978 i andelen utsatta för stöld eller skadegörelse, men att denna, som 

indikerades av kriminalstatistiken ovan, sker före 1990. Utvecklingen av medborgarnas 

självrapporterade utsatthet för stöld eller skadegörelse kan därför sägas validera den 

utveckling som syns i kriminalstatistiken. Både kriminalstatistiken och offerundersökningarna 

tyder alltså på en stabil brottslighet under 1990-talet.

                                               

6 De brott som efterfrågas är stöld eller skadegörelse ”i ordinarie bostad; på vind, i källare, i garage eller annat 
förvaringsutrymme; i fritidsbostad; av bil; av något från bilen; av cykel, moped, MC eller delar av dessa; annan 
stöld, t.ex. på arbetsplatsen, i samband med resor, av båt etc..
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Figur 3.3. Personer som tillhör hushåll som under de senaste tolv månaderna utsatts för 

någon form av stöld eller skadegörelse. 16-74-åringar, 1978-1999 (referenslinje år 1990). 

Procent. 

Våldsbrott

När det gäller utsattheten för våld innehåller ULF-undersökningarna fyra huvudfrågor om 

våld av olika allvarsgrad. Den första gäller det allvarligaste våldet och lyder: Har du själv 

under de senaste tolv månaderna varit utsatt för våld som ledde till sådana skador att det 

krävde besök hos läkare, tandläkare eller sjuksköterska? Därefter frågas om våld som ledde 

till synliga märken eller kroppsskada, våld som inte ledde till synliga märken eller 

kroppsskada samt om man blivit utsatt för hot om våld som var så allvarliga att 

intervjupersonen blev rädd (Häll 1997:305). Oro för våld mäts genom frågan Har det under 

de senaste tolv månaderna hänt att Du avstått från att ge dig ut på kvällen av oro för att bli 

överfallen rånad eller på annat sätt ofredad (ibid:313).

I Figur 3.4 beskrivs utvecklingen av utsatthet för våld eller hot och oro för våld.7 Den 

kontinuerliga och kraftiga ökningen av våldsbrottsligheten som antyds av kriminalstatistiken 

bekräftas inte av offerundersökningarna. Vad som istället framträder är två perioder där 

utsattheten ligger på något skilda nivåer. Åren 1978-1989 ligger den totala utsattheten mellan 

                                               

7 Våld eller hot inberäknar alla som antingen svarar att de utsatts för våld som lett till skador som krävt någon 
form av läkarvård eller som fått synliga skador eller som inte fått synliga skador eller som utsatts för hot om våld 
som var så allvarligt att man blev rädd.



fem och sex procent och perioden 1990-1999 kring sju procent. Våld som resulterat i 

kroppsskada ligger på två procent under 1980-talet och kring 2,5 procent under 1990-talet. 

Andelen utsatta för så allvarligt våld att man uppsökt någon form av sjukvård är mer eller 

mindre stabil kring en procent under hela perioden 1978-1999. En förhållandevis stor andel av 

de rapporterade våldshändelserna utgörs av hot om våld. Utvecklingen skiljer sig här något 

från de övriga våldshändelserna såtillvida att ökningen inträffar tidigare. Redan 1987 ändras 

nivån från omkring tre till fyra procent. Därefter har ingen påtaglig ökning inträffat. 

Beträffande oro för våld så har det även här skett en nivåökning under perioden. I genomsnitt 

ligger nivån under 1990-talet ett par procentenheter högre än under 1980-talet. Det sker dock 

ingen ökning under 1990-talet. För befolkningen i stort går det alltså inte att utifrån 

offerundersökningarna påvisa någon ökning av vare sig utsattheten eller oron för våld under 

1990-talet.8
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Figur 3.4. Avstått från att gå ut på grund av oro för att utsättas för våld; utsatthet för våld 
eller hot; hot om våld; våld som lett till synlig kroppsskada respektive våld som lett till 
sjukvårdsbesök. 16-74-åringar, 1978-1999 (referenslinje år 1990). Procent.

                                               

8 Dödsorsaksstatistik är ytterligare en källa som ofta utnyttjas för att beskriva våldsutvecklingen. Dess fördel är 
dels ett minimalt mörkertal, det vill säga i princip alla händelser kommer till polisens kännedom. Dels att det är 
en indikator på det mer allvarliga våld som förekommer bland utsatta grupper. Dödsorsaksstatistiken visar att det 
dödliga våldet inte ökat i Sverige de senaste decennierna (Rying 2000). 



4. Välfärdsproblem och utsatthet och oro för brott 

Den genomgång som gjorts av den svenska brottsutvecklingen ovan antyder att 1990-talet 

karaktäriseras av en mer eller mindre stabil brottsnivå. Värt att påpeka är dock att detta inte 

betyder att vissa enskilda brottstyper inte kan ha haft en annorlunda utveckling. Det finns 

självfallet exempel på brott som ökat under perioden, men andra har samtidigt minskat. 

Utifrån ett välfärdsperspektiv är det relevant att studera ett annat förhållande, nämligen hur 

olika samhällsgrupper skiljer sig åt vad gäller utsatthetsnivåer och utveckling. 

En utgångspunkt för vår analys av utsatthet och oro för brott är att de betraktade som 

välfärdsproblem inte bör ses som isolerade från andra former av ofärd eller oro. I de fall där 

det skett en polarisering mellan gynnande och missgynnade grupper i samhället kan det även 

antas ökade skillnader i utsatthet för brott. Vi har i denna analys begränsat oss till fokus på 

ekonomiska problem och utsatthet för brott. Ekonomin har en central roll som indikator på 

levnadsnivå och välfärd. Tidigare studier har visat att problem inom olika välfärdsområden 

tydligt hänger samman och att ekonomiska resurser intar en central ställning. Personer med 

ekonomiska svårigheter tenderar att i betydligt större utsträckning än övriga även ha andra 

välfärdsproblem (Erikson & Tåhlin 1984:370). Frågan om hur ekonomiska svårigheter och 

välfärdsproblem är kopplat till utsatthet för brott studeras i detta avsnitt dels genom att 

jämföra de grupper i samhället som man vet har haft en negativ utveckling i 

välfärdshänseende med övriga. Dels genom att jämföra dem som har ekonomiska problem 

eller låga inkomster med övriga. Hur skiljer sig grupperna åt med avseende på utsatthet och 

oro för brott? Har skillnaderna mellan grupperna ökat?

4.1 1990-talets förlorare och de övriga

Kommittén Välfärdsbokslut har i tidigare arbeten urskiljt tre befolkningsgrupper med en 

sämre välfärdsutveckling än andra under perioden 1989-1998 (SOU 2000:3:267). Det handlar 

om ensamstående föräldrar (främst mammor) med barn upp till 17 år (se också Gähler i denna 

volym), ungdomar (16-24 år) samt utrikes födda (se Edin & Åslund i denna volym). I det 

följande skall utsattheten för dessa grupper redovisas och jämföras med övriga medborgares. 



Operationaliseringar

För den närmare analysen av utsatthet har vi begränsat oss till tre indikatorer: 

- våld eller hot som inträffat i bostad, nöjeslokal eller på offentlig plats.9

- stöld eller skadegörelse i anslutning till bostad eller av cykel och bil.

- oro för våldsbrott

Det yrkesrelaterade våldet har exkluderats eftersom det är en kvalitativ skillnad på våld eller 

hot som inträffar på arbetsplatser och i övriga situationer. Poliser, väktare och vårdpersonal är 

de grupper som är särskilt utsatta för våld eller hot i samband med yrkesutövning (SCB 

1995:58f). Samtidigt är de medvetna om att de kan utsättas för hot eller våld i samband med 

sin yrkesutövning. I huvuddelen av de våldshändelser som inträffat under tjänsteutövning 

anger den intervjuade att händelsen inte polisanmälts då ”våld kan förekomma som en del i 

arbetet” (SCB 1995:90ff; för en vidare diskussion se Åkerström 1997). Det yrkesrelaterade 

våldet, och särskilt hoten, är därför svårtolkat som indikator på ofärd eller social utsatthet.10

När det gäller stöldindikatorn har vi begränsat oss till frågorna som avser stöld eller 

skadegörelse i bostad, från källare, förråd, garage eller annat utrymme i anslutning till 

bostaden, stöld av cykel samt stöld av eller från bil. Vi har alltså exkluderat stöld från 

fritidshus och kategorin ”annat” som bland annat täcker in stölder vid resor utomlands, en 

form av utsatthet som bara den som har tillgång till dessa resurser kan drabbas av. Bil- och 

cykelstöld har en nära koppling till bostaden och därtill är tillgången här mer utbredd. Som 

oroliga för våldsbrott har de intervjupersoner klassificerats som någon gång under senaste tolv 

månaderna avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på 

annat sätt ofredad. Frågan gäller alltså inte endast om man är rädd eller orolig i allmänhet 

utan personen skall också ha handlat på ett visst sätt p.g.a. av just denna oro. 

                                               

9 Man skulle kunna argumentera för att exkludera hoten eftersom det är en mer subjektiv kategori vilket skulle 
kunna ge en felaktig bild av våldsutvecklingen vid ökad känslighet för våld. Som visades ovan har dock hoten en 
likartad utveckling som övriga våldshändelser (Figur 4.4).
10 Andelen utsatta för yrkesrelaterat våld eller hot ligger under perioden 1988-1999 mellan 1,5-2,5 procent. Det 
sker en viss ökning under 1990-talet. Denna kan i huvudsak tillskrivas kvinnorna. Riskgrupperna för att drabbas 
av yrkesrelaterat våld eller hot är andra än för övrigt våld (Häll 1997). Något som även framgår av att det inte 
finns någon överlappning mellan yrkesrelaterat och andra former av våld eller hot.



Utsatthet för brott

Sett till hela perioden har 4,9 procent av befolkningen (16-84 år) under de senaste tolv 

månaderna utsatts för våld eller hot som inte skett i samband med yrkesutövning. 21,9 procent 

har utsatts för stöld eller skadegörelse enligt definitionen ovan och 15,8 procent har avhållit 

sig från att gå ut på grund av oro att utsättas för våld. I Figur 4.1 redovisas andelen utsatta för 

de tre grupperna med sämre välfärdsutveckling och övriga, d.v.s. de som varken är unga, 

ensamstående föräldrar eller utrikes födda. Den första grafen visar att nivåskillnaden i 

utsatthet för våld eller hot mellan de olika grupperna är mycket stor. De utrikes födda är den 

grupp som mest liknar den övriga befolkningen beträffande både nivå och utveckling. 

Ungdomar och ensamstående föräldrar framstår som särskilt drabbade (se också Häll 1997). I 

slutet av perioden är andelen utsatta för våld eller hot mer än fyra gånger högre än i den 

övriga befolkningen. Vidare finns en viktig skillnad vad gäller utvecklingen. Gruppen övriga 

har haft en stabil utsatthetsnivå kring tre procent under hela perioden medan ungdomar och 

ensamstående föräldrar uppvisar en högre nivå på 1990-talet än vid 1980-talets slutår.11 För de 

unga sker ökningen fram till 1993 och därefter inträffar en återgång till de nivåer som rådde 

vid början av 1990-talet (se även Estrada 2001).12

Graf 4.1.2 visar att andelen utsatta för stöld i de tre grupperna med sämre välfärdsutveckling 

ligger på en klart högre nivå än övriga. Vi ser att det handlar om höga nivåer för speciellt 

ungdomar och ensamstående föräldrar där ungefär en tredjedel tillhör ett hushåll som har 

utsatts för stöld eller skadegörelse under de senaste tolv månaderna. Nivåerna ligger generellt 

något högre vid periodens slut än vid dess början. Under 1990-talet går det dock inte att 

identifiera en entydig ökning för någon av grupperna.

Slutligen visar figurens tredje graf (4.1.3) andelen som någon gång avstått från att gå ut p g a 

oro för våldsbrott. Denna skiljer sig från de två andra graferna över utsatthet. Det finns när det 

gäller oro för brott inte lika markanta nivåskillnader. Vidare är relationen mellan grupperna 

här en annan. De utrikes födda är den grupp som uppvisar den högsta nivån (se även Martens 

1998) och ungdomar den lägsta. Sett till hela perioden är det 23,1 procent av de utrikes födda 

och 11,8 procent av ungdomarna som är oroliga för våldsbrott. Gruppen övriga är alltså inte 

                                               

11 För ensamstående föräldrar är andelen utsatta 10,4 procent åren 1988-93 och 13,4 procent 1994-99 (p<0,05, 
2x =4,92). För unga är motsvarande andelar 12,9 och 14,9 procent (p<0,01, 2x =10,01). 

12 Självrapportundersökningar ställda till skolungdomar (ÅK 9) åren 1995-1999 bekräftar att ungdomars 



här den minst utsatta. Att ungdomar utrycker minst oro, trots sin höga utsatthet, är ett 

återkommande resultat i såväl svenska som internationella offerundersökningar (se t.ex. SCB 

1995; Mawby & Walklate 1994).13 Noterbart är dock att de unga är den enda grupp som kan 

sägas uppvisa en ökning av oron (se även Fritzell & Lundberg 2000:120f). Bland personer 

födda utomlands är andelen som avstått från att gå ut stabil under i princip hela perioden. De 

ensamstående föräldrarnas oro ligger något lägre och visar inte heller någon ökande tendens, 

snarare tvärtom. Andelen oroliga i den övriga befolkningen ligger stabilt kring 15 procent 

under hela perioden. 

Befolkningen har under perioden 1988-1999 rapporterat en mer eller mindre stabil utsatthet 

för brott. Samtidigt har förändringar skett för ett par av de grupper som identifierats som 

1990-talets förlorare. Ensamstående föräldrar uppvisar en ökad utsatthet för våld eller hot 

under perioden. För ungdomar finns en tendens till ökad oro och utsatthet för våld eller hot. 

Hypotesen om en ojämlik utveckling av utsatthet för brott synes därför ha viss relevans och då 

främst för våld eller hot. I nästa avsnitt undersöker vi närmare hur inkomst och ekonomiska 

problem är kopplat till utsatthet och oro för brott.

                                                                                                                                                  

utsatthet för våld legat tämligen stabilt under andra halvan av 1990-talet (BRÅ 2000). 
13 Tibys (1999) undersökning av hatbrott mot homosexuella visar dock att detta förhållande inte gäller i alla 
grupper. 
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Figur 4.1.1. Utsatthet för våld eller hot som ej inträffat i samband med yrkesutövning, stöld 
eller skadegörelse, respektive oro för våld. Ungdomar (16-24 år), ensamstående föräldrar, 
utrikes födda samt övriga (25-84 år). ULF 1988-1999. Procent.



4.2. Ekonomiska svårigheter och utsatthet för brott

Indikatorer på ekonomiska svårigheter eller problem har skapats utifrån de direkta frågor om 

ekonomiska förhållanden som ingår i SCB:s intervjuundersökningar. En sådan fråga rör om 

man under det senaste året haft svårigheter att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, 

räkningar mm. En annan indikator på ekonomiska problem är att sakna kontantmarginal. 

Denna fråga är ställd på följande sätt: Om Du skulle hamna i en oförutsedd situation, där Du 

på en vecka måste skaffa fram 14000 kronor, skulle Du klara av det?14 Utöver dessa 

intervjufrågor finns även registeruppgifter om inkomster och bidrag. Som indikator på 

ekonomiska problem har vi här valt att använda uppgiften om hushållet under intervjuåret 

uppburit socialbidrag. Problemens förekomst kan ses som en indikator på dess svårighetsgrad, 

d.v.s. ju mindre vanligt desto allvarligare problem. Sett till andelar i befolkningen är då 

socialbidrag det svåraste problemet, följt av svårigheter med att klara de löpande utgifterna.15

Figur 4.2 visar utsatthet för våld eller hot som inte är arbetsplatsrelaterat, stöld eller 

skadegörelse samt oro för våldsbrott bland dem med respektive utan denna typ av ekonomiska 

problem.16 Nivåskillnaderna är mycket stora beträffande utsattheten för våld och varierar efter 

problemens svårighetsgrad (Graf 4.2.1). Över hela perioden är det 16 procent av dem som hör 

till socialbidragshushåll, 11,3 procent av dem som haft svårigheter att klara de löpande 

utgifterna och 9,6 procent av dem som saknar kontantmarginal som varit utsatta för våld eller 

hot. Motsvarande andel bland övriga, d.v.s. de som inte har något av dessa problem, är 3,5 

procent. Ser man till utvecklingen under perioden så är den övergripande bilden att det inte att 

skett några entydiga förändringar. För våld eller hot respektive oro för våld gäller att andelen 

utsatta bland dem med ekonomiska problem är något större i slutet än i början av perioden. 

Denna ökning sker dock redan vid ingången till 1990-talet, därefter är nivåerna relativt 

stabila. De som saknar ekonomiska problem har däremot legat på i stort sett samma nivå 

under hela perioden. 

                                               

14 Beloppet avser 1997 års undersökning och har successivt räknats upp med inflationen.
15 Över hela perioden (ULF-data 1988-98) är det 4,7 procent per år som hör till hushåll som uppburit 
socialbidrag (denna andel är något lägre än i populationen, se Socialstyrelsen 2001:120), 14,6 procent som haft 
svårigheter med att klara de löpande utgifterna och 15,9 procent som saknar kontantmarginal. Problemen är 
delvis överlappande; det är 24,1 procent av intervjupersonerna som har åtminstone ett utav dem. 
16 Graferna går endast fram till 1998 eftersom frågan om svårigheter att klara löpande utgifter inte ställts 1999. 
Vidare saknar vi tillgång till registeruppgifter om bidrag och inkomster för år 1999.
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 Graf 4.2.3. Oro för våldsbrott.

Figur 4.2. Ekonomiska problem och utsatthet för våld eller hot som ej inträffat i samband 
med yrkesutövning, stöld eller skadegörelse respektive oro för våld. 16-84-åringar, ULF 
1988-1998. Procent.



Utsatthet för stöld eller skadegörelse ger en likartad bild beträffande nivåskillnader. De med 

svårast ekonomiska problem är mest utsatta; omkring en tredjedel har drabbats av stöld eller 

skadegörelse under det senaste året. Motsvarande andel för dem utan ekonomiska problem är 

en femtedel.17 Med undantag för de första åren på 1990-talet är nivåerna relativt stabila. Den 

uppgång som syns 1998 är sannolikt tillfällig (jfr Figur 4.1). 

Vid tolkningen av såväl nivå- som trendmässiga skillnader bör man ha i minnet att 

indikatorerna på ekonomiska problem i hög grad varierar mellan olika befolkningsgrupper. 

Till exempel har ensamstående föräldrar och ungdomar avsevärt större problem än 

befolkningen i övrigt (Vogel 1997:187; Fritzell & Lundberg 2000). Detta är också grupper 

som har en större utsatthet för brott (se ovan; Häll 1997:310). Det faktum att andelen med 

ekonomiska problem förändrats under 1990-talet problematiserar tolkningen. Vid 1990-talets 

början är det till exempel 12,8 procent som haft svårigheter med att klara de löpande 

utgifterna och år 1998, när denna andel är som störst, är det 17 procent (se vidare Fritzell & 

Lundberg 2000:78ff). Med denna utveckling följer en ändrad selektion till och 

sammansättning av gruppen med ekonomiska problem. En effekt av 1990-talets krisår är att 

grupperna med ekonomiska problem och övriga kommit att likna varandra mer än före krisen 

(Bergmark 2000:159). Utifrån en sådan utveckling skulle det gå att anta en minskad andel 

utsatta för brott bland dem med ekonomiska problem eftersom det skett en ”normalisering” av 

gruppen. Detta förefaller inte ha inträffat. En möjlighet är dock att denna ”normalisering” 

snarare döljer en ökning av utsattheten bland de mest utsatta grupperna, det vill säga de som 

redan innan krisåren återfanns bland dem med ekonomiska problem.

Inkomst och utsatthet för brott

Indikatorerna på ekonomiska problem skiljer enbart ut marginalgrupperna med ekonomiska 

svårigheter. Med inkomst som indikator är det möjligt att även se till ekonomiskt mer 

gynnade grupper. Ett relativt inkomstmått skiljer sig också genom att storleken på de olika 

inkomstgrupperna är konstant över tid, till skillnad från grupperna med ekonomiska problem 

som ju varierar med ekonomiska och strukturella förändringar. 

                                               

17 Över hela perioden rör det sig om 33 procent per år i genomsnitt för den förstnämnda gruppen och 20 procent 
för den senare.
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Figur 4.3. Inkomstgrupp och utsatthet för våld eller hot som ej inträffat i samband med 
yrkesutövning, för stöld eller skadegörelse respektive oro för våld. 20-64-åringar, ULF 1988-
1998. Procent.



Den inkomstvariabel vi använt avser hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet 

(enligt Socialstyrelsen). Analysen är här begränsad till personer i yrkesverksam ålder, här 20-

64-åringar. Vi har valt hushållets inkomst istället för individens eftersom denna ses som en 

bättre indikator på ekonomiska resurser. Individens inkomst kan ju vara låg, men för 

den skull behöver man inte ha små ekonomiska resurser.18 Inkomstvariabeln har kodats om till 

tre inkomstgrupper; låg-, medel- och höginkomsttagare. Som låginkomsttagare har räknats de 

20 procent med lägst inkomster och som höginkomsttagare de 20 procent med högst 

inkomster. Alla däremellan har räknats som medelinkomsttagare. 

Figur 4.3 visar utsatthet för brott och oro för våldsbrott efter inkomstgrupp. För våldsbrott är 

utfallet det förväntade; låginkomsttagare har högst utsatthet och höginkomsttagare lägst. I 

slutet av perioden är andelen utsatta bland låginkomsttagarna ungefär tre gånger större än 

bland höginkomsttagarna. Här finns även en tendens till polarisering; skillnaderna mellan 

grupperna ökar under den studerade perioden. För stöld och skadegörelsebrotten respektive 

oro för våld är skillnaderna mellan inkomstgrupperna betydligt mindre. För stöld finns dock 

en tendens till ökad utsatthet för gruppen låginkomsttagare. Man kan också notera att de med 

lägst inkomster inte ligger på samma höga nivåer vad gäller utsatthet som grupperna med 

ekonomiska problem (se Figur 4.2). Detta är också förväntat eftersom att ha låg inkomst inte 

mäter ekonomisk utsatthet på samma sätt som indikatorerna på ekonomiska problem (se 

Halleröd 1997). Vi har konstaterat att andelen utsatta för våld under 1990-talet är relativt 

stabil för grupperna med ekonomiska problem, samtidigt som utsattheten för gruppen 

låginkomsttagare har ökat. En möjlig förklaring, som återknyter till frågan om effekter av 

gruppernas sammansättning, är att de med ekonomiska problem blivit fler under perioden 

medan gruppen låginkomsttagare andelsmässigt per definition är lika stor under hela 

perioden.

                                               

18 Att kvinnor är underrepresenterade bland höginkomsttagare och överrepresenterade bland låginkomsttagare är 
ett exempel härpå men ger även ytterligare ett argument för att basera analysen på hushållets och inte individens 
inkomst. I annat fall skulle jämförelsen i större utsträckning återspegla de skillnader som finns i mäns och 
kvinnors utsatthet för brott. Skillnader i utsatthet för brott mellan könen är dock självfallet intressanta och 
kommer att beskrivas närmare längre fram i kapitlet.



5. Riskfaktorer för utsatthet och deras förändring

Som påtalats tidigare försvåras tolkningen av utvecklingen och sambandet mellan ekonomiska 

problem och utsatthet för brott av att gruppernas sammansättning förändrats under den 

studerade perioden. Samma reservation gäller till viss del även för inkomst; inkomstgrupperna 

skiljer sig åt bl.a. med avseende på ålder och denna skillnad har ökat under den studerade 

perioden.19 För att närmare studera frågan om risker för utsatthet kommer vi därför använda 

multivariata analyser. Fördelen är att vi då kan kontrollera för gruppernas sammansättning 

och effekten av andra faktorer av vikt för utsattheten, t.ex. kön, ålder och familjetyp. 

5.1. Tillvägagångssätt

Analysmetod

För analysen av riskfaktorer och deras eventuella förändring har vi använt logistisk 

regression, vilket är en multivariat regressionsteknik där sannolikheten för att en händelse 

skall inträffa skattas (Menard 1995). Detta innebär att man kan jämföra sannolikheten för 

utsatthet för brott hos olika grupper. Resultaten redovisas som oddskvoter för de olika 

riskfaktorerna eller oberoende variablerna.20 Oddskvoterna anger inte styrkan i de oberoende 

variablerna utan skillnaden mellan olika kategorier då andra variabler är konstanthållna. Ett 

odds definieras som kvoten mellan sannolikheten för att en händelse skall inträffa och 

sannolikheten för att samma händelse inte skall inträffa. Oddskvoten är kvoten mellan olika 

gruppers odds; här uttryckt som avvikelser från en referenskategori. Referenskategorin har 

värdet ett. En oddskvot större än ett innebär en förhöjd risk för utsatthet och ett värde mindre 

än ett innebär en lägre risk jämfört med referensgruppen. Oddskvoter är närbesläktade med 

relativrisker. De senare kan tolkas som procentuella skillnader i risk mellan grupper. I texten 

används stundtals begreppet risk för att beteckna oddset, och överrisk för att beteckna 

relationer mellan oddsen i olika grupper (oddskvoter).21

                                               

19 1990/91 var medelåldern i de tre inkomstgrupperna 37, 40, respektive 46 år. 1998/99 var motsvarande åldrar 
35, 41 respektive 48.
20 Beräkningarna har gjorts i statistikprogrammet SPSS med funktionen indicator. Konstant ingår i modellerna. 
21 Oddskvoter anger den procentuella skillnaden i odds. Då oddskvoter används för att ange procentuella 
skillnader i risk överskattas den s k överrisken något. (Ju större skillnader det är mellan de ursprungliga riskerna 
för respektive grupp desto större relativ överskattning.)



För att kunna jämföra situationen vid 1990-talets ingång med den i slutet av 1990-talet har vi 

skapat två tvärsnitt genom att slå samman årgångarna 1988-90 samt 1997-99.22 I tabellerna 

anges om de olika riskfaktorerna, exempelvis ålder, har signifikant betydelse för utsattheten. 

Vidare anges om skillnaden i risken för utsatthet mellan olika kategorier inom varje 

riskfaktor, exempelvis mellan ungdomar och medelålders, är signifikant. Eventuella 

förändringar mellan de två studerade perioderna, om risken för utsatthet ökar eller minskar för 

specifika grupper, t.ex. ungdomar, har slutligen testats i interaktionsmodeller där vi 

kombinerat period med riskfaktor. För denna prövning har de två tvärsnitten slagits samman 

så att interaktionsvariabler kunnat skapas mellan undersökningsperiod och de olika 

riskfaktorernas svarskategorier. Förändring uttrycks som oddskvoter med respektive grupp 

åren 1988-90 som referenskategori. I regressionsmodellerna är det alltså två aspekter som 

studeras. Dels relationen mellan olika grupper och hur de skiljer sig i risk för utsatthet, dels 

om det skett förändringar i de specifika gruppernas risk för utsatthet. 

Modellspecificering

I Tabell 5.1-5.2 presenteras resultaten av modeller som kombinerar variabler som identifierar 

befolkningsgrupper med olika risker för utsatthet (kön, ålder, utländsk bakgrund, familjetyp) 

med indikatorer på ekonomiska problem (kontantmarginal). I modellerna ingår även 

sysselsättningsstatus och boende. Indikatorn på sysselsättningsstatus avser om 

intervjupersonen var arbetssökande veckan före intervjun. För boende har två variabler 

utnyttjats; besittningsform, om man äger eller hyr sin bostad, och boenderegion. Den senare 

baseras på SCB:s indelning i homogenitetsregion, som kan sägas ange urbaniseringsgrad 

(Vogel & Häll 1997:16). Vi har här valt att skilja på storstadsområde (Stockholm, Göteborg, 

Malmö), stad respektive mindre tätbygd/glesbygd.23 De beroende variablerna är desamma som 

redovisats ovan, d.v.s.. utsatthet för våld eller hot som inte inträffat i samband med 

yrkesutövning, hushållets utsatthet för stöld eller skadegörelse samt om intervjupersonen 

avstått från att gå ut på grund av oro för våldsbrott. I Tabell 5.3 redovisas resultaten av 

modeller med inkomstgrupp som oberoende variabel. Fokus ligger här enbart på frågan hur 

skillnaderna mellan olika inkomstgrupper ser ut efter kontroll för ändrad sammansättning. 

                                               

22 Eftersom inkomstuppgifter för 1999 inte varit tillgängliga görs analysen på årgångarna 1996-98 i de modeller 
där inkomst ingår. 
23 Till stad räknas kommuner med mer än 90 000 invånare inom tre mils radie från kommuncentrum. 



Utsatthet för våld

Beträffande utsatthet för våld eller hot görs analysen separat för män och kvinnor. 

Anledningen till detta är att män och kvinnor delvis kan förväntas skilja sig åt med avseende 

på riskfaktorer. Något som bl.a. kan hänföras till att beroendevariabeln skiljer sig åt 

innehållsmässigt. Kvinnor drabbas i större utsträckning av våld i hemmet medan män främst 

utsätts för gatuvåld (inkl. nöjeslokal mm.). Över hela perioden 1988-1999 är det 1,7 procent 

bland kvinnorna (16-84 år) som uppgett att de utsatts för våld i bostad och 2,0 procent som 

utsatts för gatuvåld. Motsvarande andelar för män är 1,0 och 5,1 procent. Eftersom analysen 

av utsatthet för våld eller hot gjorts separat för kvinnor och män framgår inte skillnaden i 

utsatthet mellan könen i Tabell 5.1. Män är mer utsatta under hela perioden, det är 6,3 procent 

av männen och 3,6 procent av kvinnorna (16-84 år) som under det senaste året utsatts för våld 

eller hot som inte skett i samband med yrkesutövning.24 Medan utsattheten för män legat 

relativt stabil har det för kvinnor skett en signifikant ökning (p<0,01). Åren 1988-90 var 2,9 

procent av kvinnorna utsatta för våld eller hot och 1997-99 var det 4,0 procent. Ökningen 

inträffar redan under perioden 1988-1993. 

De två första kommunerna för såväl kvinnor som män i Tabell 5.1 anger skillnader i risk att 

utsättas för våld eller hot mellan olika grupper efter kontroll för de variabler som ingår i 

modellen. Resultaten visar att flertalet av de oberoende variablerna har signifikant betydelse 

för såväl kvinnors som mäns utsatthet under bägge perioderna. Efter kontroll för övriga 

faktorer är det bara utländsk bakgrund som saknar signifikant effekt. Det vill säga givet att 

svenskfödda och utrikesfödda personer delas in på så sätt att de har samma kön, åldersgrupp, 

familjetyp, ekonomiska problem, bostadsort o.s.v. så finns det inga skillnader i utsatthet för 

våld eller hot. Vi har tidigare sett (Figur 4.1.1) att utlandsfödda har en större utsatthet än den 

övriga befolkningen. Ser vi till perioden i dess helhet är det 4,8 procent av de svenskfödda 

och 6,4 procent av de utlandsfödda (16-84 år) som utsatts för våld. Resultaten visar alltså att 

denna skillnad är avhängig andra förhållanden än utländsk bakgrund i sig. 

Det finns som förväntat stora åldersskillnader i risken att utsättas för våld. Som tidigare 

forskning visat följer risken åldersstrukturen, d.v.s. ju äldre desto lägre utsatthet (Häll 1997; 

                                               

24 Eftersom våld mot män och kvinnor delvis handlar om olika typer av våld finns det mycket som talar för att 
våldet mot kvinnor på grund av dess känsliga karaktär i större utsträckning underrapporteras i denna typ av 
undersökningar. Något som i så fall alltså innebär en viss överskattning av skillnaderna mellan könen.



Mawby & Walklate 1994). Detta gäller båda könen även om överriskerna är speciellt stora för 

yngre män. Jämfört med män i åldern 45-54 år har exempelvis 16-24-åringar ett överodds på 

drygt 4,0. Tydliga skillnader finns även mellan olika familjetyper, vilket också är i linje med 

tidigare forskning (ibid). De ensamstående mammorna framstår åter som en grupp med 

mycket höga överrisker att utsättas för våld eller hot (se även Graf 4.1.1). Jämfört med 

sammanboende föräldrar är oddskvoten större än sex vid periodens slut. Av tabellen framgår 

även att ensamstående är en riskgrupp bland både män och kvinnor. 

Om vi ser till ekonomiska förhållanden finner vi att både män och kvinnor som uppger att de 

saknar kontantmarginal löper större risk att utsättas för våld vid bägge tidpunkterna (se också 

Socialstyrelsen 2001:158f). Arbetslöshet innebär en förhöjd risk först under den senare 

perioden. För män har riskfaktorerna boendeform och region betydelse vid bägge 

tidpunkterna. Män som bor i hyresrätt respektive storstad har en överrisk för utsatthet på 

omkring 50 procent. För kvinnors utsatthet gäller att boende i hyresrätt respektive i storstad 

innebär en överrisk enbart vid periodens början. Dessa grupper har dock ingen minskad risk 

för utsatthet, utan det som skett är att kvinnor som bor i mindre tätort/glesbygd och äger sin 

bostad ökat sina risker för att utsättas för våld eller hot.

När man jämför de två tvärsnitten kan man se en tendens till att skillnaderna mellan olika 

grupper ökar. Uttryckt som avvikelse från en referenskategori är oddskvoterna större 1997-99 

än 1988-90 för både yngre män och kvinnor, för ensamstående föräldrar25, för kvinnor som 

saknar kontantmarginal samt för kvinnor och män som är arbetslösa. Detta uttrycker dock 

endast skillnader i risk mellan olika grupper vid dessa två tidpunkter, och inte om det skett en 

förändring av dessa gruppers risk att utsättas över tid. I den kolumn som i tabellen benämns 

”förändring” redovisas risken att utsättas för våld eller hot för respektive grupp 1997-99 med 

motsvarande grupp 1988-90 som referenskategori. Den ökning av kvinnors utsatthet som 

påtalats ovan kan här specificeras. Ökningen gäller i första hand unga, ensamstående och de 

utan kontantmarginal. Vidare har risken att utsättas för våld eller hot ökat för dem som inte 

bor i storstad, vilket innebär en utjämning av utsatthetsrisken. För ensamstående mammor och 

arbetslösa ser vi relativt stora ökningar av riskerna, dessa är dock inte signifikanta något som 

                                               

25 Ensamstående pappor förefaller uppvisa en tydlig förändring av risken att utsättas för våld eller hot. Ökningen 
av risken är dock inte signifikant. Denna grupp är mycket liten, 1988-90 handlar det om 72 av 8348 män och 
1997-99 om 112 av 7661.



hänger samman med att grupperna är små och osäkerheten i estimaten därför större. För män 

har det inte skett några signifikanta förändringar av utsatthetsrisken.

Utsatthet för stöld

De riskfaktorer som är av betydelse för hushållens utsatthet för stöld och skadegörelse är i 

första hand ålder, familjetyp, boendeform och region (Tabell 5.2). Yngre är mer utsatta för 

stöld och skadegörelse än äldre. Detta beror framförallt på de fordonsrelaterade brotten, i 

synnerhet stöld och skadegörelse av cyklar, mopeder och motorcyklar (SCB 1995:134). 

Hushåll med barn är mer utsatta än övriga, vilket brukar anses sammanhänga dels med 

tillgången på stöldbegärliga föremål, dels med boende och befolkningstäthet (SCB 1995:136). 

Individer som bor i hyreshus är mer utsatta än de som äger sin bostad. Överrisken ligger på 

omkring 60 procent. Den starkaste överrisken gäller inte oväntat dem som bor i storstad och 

stad gentemot dem som bor på landsbygden. Till skillnad från utsattheten för våld finns inga 

signifikanta skillnader med avseende på förekomst av ekonomiska problem efter kontroll för 

övriga faktorer (jfr Graf 4.2.2). För de flesta grupper har det skett en liten men signifikant 

ökning av utsatthetsrisken under perioden (jfr Graf 4.1.2).26 Ökningen är särskilt påtaglig för 

arbetslösa och de som inte bor i storstad.

                                               

26 Notera att antalet observationer i modellen är dubbelt så många i jämförelse med tabell 5.1 eftersom vi här inte 
har någon uppdelning på kön.



Tabell 5.1. Utsatthet för våld eller hot som ej inträffat i samband med yrkesutövning. Relativa 
skillnader (oddskvoter) efter ålder, födelseland, familjetyp, sysselsättningsstatus, kontantmarginal, 
boendeform samt region. 1988-90 respektive 1997-99. 16-74-åringar.27

Kvinnor Män
1988-90 1997-99 Förändring )(a 1988-90 1997-99 Förändring )(a

Ålder p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01

16-24 2,42** 3,06** 1,41 4,02** 4,92** 1,02
25-34 1,79* 2,50** 1,22 2,44** 2,59** 0,87
35-44 1,33 1,73** 1,17 1,52* 1,33 0,72(*)
45-54 1 1 0,87 1 1 0,81
55-64 0,72 0,72 1,00 0,57* 0,83 1,16
65-74 0,44* 0,82 1,88(*) 0,57* 0,59 0,82

Födelseland Ej sign. Ej sign. Ej sign. Ej sign.

Sverige 1 1 1,33 1 1 0,93
Utlandet 1,33 0,91 0,86 0,99 0,82 0,74

Familjetyp p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01

Ensamstående 2,20** 3,54** 1,39 2,18** 2,41** 0,96
Ensamstående med 

barn
3,79** 6,56** 1,44(*) 1,32 4,04** 2,24

Sambo 1,24 1,77** 1,15 1,37* 1,42* 0,87
Sambo med barn 1 1 0,90 1 1 0,74(*)

Ekonomiska problem p<0,05 p<0,01 p<0,01 p<0,01

Kontantmarginal; ja 1 1 1,12 1 1 0,92
Kontantmarginal; nej 1,40* 2,02** 1,58 1,64** 1,50** 0,89

Arbetslös Ej sign. p<0,05 Ej sign. p<0,01

Nej 1 1 1,24 1 1 0,89(*)
Ja 1,23 1,43* 1,55 1,17 1,66** 1,23

Boendeform p<0,01 Ej sign. p<0,01 p<0,01

Äger 1 1 1,38 1 1 0,91
Hyr 1,63** 1,24 1,16 1,45** 1,50** 0,91

H-Region p<0,01 Ej sign. p<0,01 p<0,01

Mindre tätort/glesbygd 1 1 1,65 1 1 1,03
Stad 1,20 1,11 1,49 1,12 0,97 0,89

Storstad 2,03** 1,29 0,99 1,55** 1,32* 0,86

N 8523 7895 16418 8348 7661 16009
** = p<0,01; * = p<0,05

)(a  Oddskvoter för utsatthet 1997-99 med respektive grupp 1988-90 som referenskategori
Celler med fet stil i förändringskolumnen uttrycker att det skett en signifikant (p<0,05) förändring 
mellan perioderna medan (*) uttrycker en tendens till förändring (p<0,10). 

                                               

27 75-84-åringar har exkluderats eftersom de inte blir tillfrågade om sysselsättningsstatus.



Tabell 5.2 Utsatthet stöld eller skadegörelse respektive oro för våldsbrott. Relativa skillnader 
(oddskvoter) efter kön, ålder, födelseland, familjetyp, sysselsättningsstatus, ekonomiska problem, 
boendeform samt h-region. 1988-90 respektive 1997-99. 16-74-åringar.28

Utsatthet för stöld Oro för brott
1988-90 1997-99 Förändring )(a 1988-90 1997-99 Förändring )(a

Kön p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01

Män 1 1 1,16 1 1 1,10
Kvinnor 0,88** 0,89* 1,16 5,79* 4,60* 0,89

Ålder p<0,01 p<0,01 P<0,01 p<0,01

16-24 1,69** 1,55** 1,13 0,68* 0,99 1,27
25-34 1,22** 1,18* 1,19 0,82 1,02 1,10
35-44 1,16* 1,07 1,16 1,01 0,97 0,88(*)
45-54 1 1 1,18 1 1 0,91
55-64 0,62** 0,72** 1,33 1,51* 1,42* 0,86
65-74 0,50** 0,41** 0,93 2,80* 2,31* 0,76

Födelseland Ej sign. Ej sign. P<0,01 p<0,01

Sverige 1 1 1,16 1 1 0,95
Utlandet 1,11 1,10 1,16 1,45* 1,32* 0,84

Familjetyp p<0,01 p<0,01 Ej sign. Ej sign.

Ensamstående 0,81** 0,76** 1,17 1,18 1,05 0,93
Ensamstående med 

barn
1,31** 1,16 1,13 1,13 0,94 0,79

Sambo 0,94 0,80** 1,08(*) 1,03 1,01 0,91(*)
Sambo med barn 1 1 1,24 1 1 1,02

Kontantmarginal Ej sign Ej sign. P<0,01 p<0,01

 Ja 1 1 1,15 1 1 0,91
Nej 0,95 0,99 1,22 1,30* 1,47* 1,04

Arbetslös Ej sign Ej sign. Ej sign. Ej sign.

Nej 1 1 1,16 1 1 0,93
Ja 0,97 1,10 1,37 0,99 1,15 1,20

Boendeform p<0,01 p<0,01 P<0,01 p<0,01

Äger 1 1 1,15 1 1 0,97
Hyr 1,61** 1,70** 1,18 1,59* 1,43* 0,89

H-region p<0,01 p<0,01 P<0,01 p<0,01

Mindre tätort/glesbygd 1 1 1,17 1 1 1,13(*)
Stad 1,48** 1,68** 1,33 1,82* 1,55* 0,98

Storstad 2,26** 1,98** 1,03 2,72* 1,96* 0,82

N 16864 15552 32416 16832 15548 32380
** = p<0,01; * = p<0,05

)(a  Oddskvoter för utsatthet 1997-99 med respektive grupp 1988-90 som referenskategori
Celler med fet stil i förändringskolumnen uttrycker att det skett en signifikant (p<0,05) förändring 
mellan perioderna medan (*) uttrycker en tendens till förändring (p<0,10). 

                                               

28 75-84-åringar har exkluderats eftersom de inte blir tillfrågade om sysselsättningsstatus.



Oro för våld

De främsta förklaringsfaktorerna till skillnader i oro för våld är kön och ålder. Åren 1988-99 

är det 25,2 procent av kvinnorna och 6,1 procent av männen som avstått från att gå ut under 

de senaste tolv månaderna på grund av oro för våld (16-84-åringar). I modellen (Tabell 5.2) 

ligger oddskvoten för kvinnor på omkring fem. För ålder gäller att äldre är mer oroliga än 

yngre. Åren 1988-90 är ungdomar signifikant mindre oroliga än övriga åldersgrupper. Vid 

periodens slut kvarstår inte längre denna skillnad utan individer i åldersspannet 16-54 

rapporterar i stort sett samma nivåer av oro (se även Graf 4.1.3.). Detta hänger samman med 

att ungdomar uppvisar en signifikant ökad oro. Utrikes födda är mer oroliga att utsättas för 

våld än svenskfödda. Här kvarstår alltså utrikes född som en signifikant riskfaktor även efter 

kontroll för andra faktorer, till skillnad från vad som är fallet vid utsatthet för våld (se ovan). 

Även ekonomiska problem innebär en ökad risk för oro för våld. Den skillnad som vi tidigare 

redovisat (Graf 4.2.3) förklaras således inte av sammansättning beträffande ålder och kön.

Tidigare undersökningar har visat att de grupper som uppger mest utsatthet för våld inte är 

desamma som redovisar den största oron för att bli utsatta (Häll 1997; Zedner 1994). I Tabell 

5.2 framgår också detta mönster. Äldre kvinnor är den minst utsatta gruppen samtidigt som de 

är mest oroliga. Detta skulle kunna tolkas som obefogad oro. Mot ett sådant synsätt har dock 

argumentet rests att oro måste ses som avhängig den högre fysiska sårbarheten som finns hos 

denna grupp och att oron för våld alltså i viss mening kännetecknas av rationalitet (Wikström 

1991:49f). Den större oron hos storstadsbor respektive hyresrättsinnehavare ligger mer i linje 

med de uppgivna utsatthetsnivåerna. Detsamma gäller den större oron hos de individer som 

saknar kontantmarginal. Resultaten ska också ses mot bakgrund av att oro för brott tenderar 

att hänga samman med andra former av otrygghet och oro (Pantazis 2000). Det senare 

framgår om man relaterar oro för andra välfärdsproblem med oro för våld. I ULF-

undersökningarna frågar man inte bara om oro för våld utan även efter oro för andra 

välfärdsproblem; om man under den senaste tiden känt sig orolig för den egna hälsan, 

ekonomin eller för att bli arbetslös.29 I Figur 5.1 redovisas oro för våld bland män respektive 

kvinnor efter ett additativt index över oro för andra välfärdsproblem. Resultatet visar dels på 

den ovan påtalade skillnaden mellan könen men även att oro för våld hänger samman med 

andra former av oro. Sambandet är dock svagare för kvinnor än för män.30 Det bör noteras att

                                               

29 Dessa frågor har ställts åren 1988, 1989, 1993, 1996-1999.
30 Sambandet (gamma) mellan oro för våld och oro för andra välfärdsproblem är för män 0,31 och för kvinnor 



den enda grupp som uppvisar en ökad oro för våld under perioden, ungdomar, också uppvisar 

tydliga ökningar av oro beträffande andra välfärdsproblem (Lundberg & Fritzell 2000:103). 

Det är också i denna åldersgrupp som sambandet mellan de olika typerna av oro är starkast.31

Att familjetyp inte har någon signifikant betydelse för oro för våld är anmärkningsvärt. 

Ensamstående föräldrar och sammanboende med barn uppvisar stora skillnader i utsatthet för 

våld eller hot. Ensamstående mammor upplever dessutom mer oro för andra välfärdsproblem 

än sammanboende med barn. Ändå skiljer sig inte dessa grupper åt med avseende på oro för 

våld. Här är det svårt att anföra argumentet om fysisk sårbarhet eftersom modellen 

kontrollerar för skillnader i ålder och kön. En delförklaring är sannolikt att ensamstående 

mammors utsatthet för våld eller hot i första hand utgörs av våld i bostad samtidigt som 

frågan om oro för våld avser våld utanför hemmet.32 Det framstår dock som nödvändigt att 

även söka andra förklaringar. I detta sammanhang är en problematisering av den 

uppmärksamhet som våldsfrågan ges i samhällsdebatten och dess effekter för medborgarnas 

oro för brottsligheten befogad.
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Figur 5.1. Oro för våld efter oro för andra välfärdsproblem (hälsa, ekonomi och 
arbetslöshet). Procent. 1988-89, 1993, 1996-99. 

                                                                                                                                                  

0,22 (p<0,01).
31 Sambandet (gamma) mellan oro för våld och oro för andra välfärdsproblem är för ungdomar 0,44 (p<0,01).
32 Åren 1988-99 var det 9 procent av de ensamstående mammorna som utsattes för våld eller hot i bostad och 3,9 
procent på annan plats. För sammanboende kvinnor med barn är det 1 procent som utsatts för respektive 
kategori. 



5.3. Inkomstgrupper och utsatthetsrisk

I Tabell 5.3 redovisas den effekt som inkomstgrupp har efter kontroll för kön, ålder, utländsk 

bakgrund samt familjetyp. Det är två förhållanden som studeras. Dels vilken effekt 

inkomstgrupp har efter kontroll för sammansättning, dels om det skett en förändring över tid. 

Tidigare har vi sett nivåskillnader och även en tendens till polarisering beträffande utsattheten 

för våld (Figur 4.3.1). 

Tabell 5.3. Inkomst och utsatthet för våld eller hot som ej inträffat i samband med yrkesutövning, 
stöld eller skadegörelse samt oro för våld. 20-64-åringar. 1988-90 respektive 1996-98. Oddskvoter 
med höginkomsttagare som referenskategori. I modellerna kontrolleras för kön, ålder, utländsk 
bakgrund samt familjetyp.

Våld eller hot Stöld Oro för våld
1988-90 1996-98 Ändring )(a 1988-90 1996-98 Ändring )(a 1988-90 1996-98 Ändring )(a

Inkomst Ej sign p<0,01 p<0,01 P<0,05 Ej sign p<0,05
Låg 1,27 1,85** 1,26 0,63** 0,84* 1,28 1,14 1,30** 1,04
Medel 1,09 1,12 0,90 0,74** 0,86** 1,15 1,07 1,21** 0,99
Hög 1 1 0,92 1 1 1,04 1 1 0,80

 N 13158 12893 13154 12888 13047 12783
** = p<0,01; * = p<0,05

)(a  Oddskvoter för utsatthet 1997-99 med respektive grupp 1988-90 som referenskategori
Celler med fet stil i förändringskolumnen uttrycker att det skett en signifikant (p<0,05) förändring 
mellan perioderna. 

För våld eller hot bekräftar resultaten den bild som tidigare givits. Inkomst har en signifikant 

effekt enbart vid periodens slut. Risken att utsättas för våld eller hot är då närmare två gånger 

större för låginkomsttagare i jämförelse med höginkomsttagare; en överrisk som inte förklaras 

av sammansättningseffekter. För låginkomsttagare har risken att utsättas för våld eller hot 

ökat mellan de två perioderna. För stöldbrotten gäller att höginkomsttagare är den grupp som 

löper störst risk efter kontroll för övriga faktorer. Det har dock skett en utjämning av riskerna

över tid då övriga inkomstgruppen erfarit en signifikant ökning av utsatthetsrisken. När det 

gäller oro att utsättas för våld fanns det inga skillnader mellan inkomstgrupperna 1988-90. 

Under den senare perioden är dock höginkomsttagarna mindre oroliga än övriga.



6. Diskussion 

Resultaten visar på stora skillnader mellan olika grupper i samhället, i synnerhet beträffande 

utsatthet och oro för våld. En fråga som uppkommer är hur skillnaderna skall förklaras. 

Beträffande utsatthet för brott dominerar två förklaringsmodeller.33 Den ena utgår främst från 

individuella faktorer och brukar kallas för livsstilsteori. Denna förklarar skillnader i utsatthet 

mellan olika demografiska grupper (efter t.ex. ålder, kön och familjetyp) med skillnader i 

rutinaktiviteter. Det senare innebär olika exponering för risksituationer. Ungdomars högre 

utsatthet kan exempelvis förklaras med att de oftare deltar i nöjeslivet och därför riskerar att 

hamna i en riskfylld situation (Hindelang m.fl. 1978). Den andra förklaringsmodellen, social 

desorganisationsteori, utgår istället från strukturella förhållanden i framförallt människors 

närmiljö (Shaw & McKay 1942). Områdesfaktorer antas påverka områdets formella och 

informella sociala kontroll och därigenom risken att utsättas för brott. Enligt teorin är 

områdeskaraktäristika av större betydelse än individvariabler (Smith & Jarjoura 1989). 

Områdets genomsnittliga inkomst är till exempel viktigare än individens inkomst. Vid 

förklaringar av förändringar över tid framstår här segregering och koncentrationseffekter 

(Wilson 1987:58) som centrala. 

De två förklaringsmodellerna avser olika analysnivåer; individ och område. Vi har studerat 

utsatthet och oro som välfärdsproblem ur ett individperspektiv. Syftet har i första hand varit 

att beskriva skillnader mellan olika grupper i samhället och belysa frågan om samband med 

andra välfärdsproblem. Om våra resultat relateras till de två förklaringsmodellerna 

framkommer, vilket oftast är fallet i offerundersökningar, att flera av livsstilsteorins 

förväntningar uppfylls. Det vill säga det finns stora skillnader i utsatthet för framförallt våld 

mellan unga-gamla, kvinnor-män, ensamstående-sammanboende. Problematiskt för 

tolkningen är dock att skillnaderna till viss del kan uttrycka skensamband orsakade av 

strukturella förhållanden som avgör var och hur dessa grupper lever sina liv.34 Vår 

undersökning visar nämligen också att det finns stora skillnader mellan individer som har 

ekonomiska problem och övriga. Denna skillnad skulle kunna tolkas i termer av att människor 

                                               

33 Vad gäller oro för brott finns också två förklaringstyper: 1. Den ”rationella” där individers oro hänförs till 
exponering och sårbarhet för brott. 2. Den ”subjektiva” där oron snarare anses hänga samman med 
föreställningar om brott och individers utsatthet i andra sammanhang (för en utförligare diskussion se Estrada 
1999:19ff; Lupton & Tulloch 1999).
34 Skensamband innebär inte att det inte föreligger något samband utan att tolkningen av sambandet är felaktigt. 



med ekonomiska problem oftare bor i de mest problembelastade bostadsområdena där risken 

för utsatthet är större. 

Tidigare analyser av utsatthet och oro för brott har i huvudsak stannat vid att identifiera 

riskgrupper. Frågan hur olika riskfaktorer samspelar med varandra har inte behandlats lika 

utförligt. Detta har samtidigt relevans för frågan om vad det är i olika riskgruppers situation 

som gör dem ”sårbara”. Man bör här skilja riskfaktorer som har med social position att göra 

från riskfaktorer som hänger samman med olika demografiska egenskaper. Sambandet mellan 

utsatthet för våld och ekonomiska svårigheter har tidigare hänförts till att gruppen med 

ekonomiska problem består av just de befolkningsgrupper som löper större risk för att bli 

utsatta, t.ex. ensamstående mammor och yngre män (Fritzell & Lundberg 2000:142). Är detta 

den främsta eller t.o.m. den enda förklaringen? Om det är så att betydelsen av ekonomiska 

problem kvarstår när man analyserar interaktionen eller samspelseffekten mellan 

demografiska faktorer och socioekonomisk situation blir tolkningen att det inte enbart, eller 

ens i första hand, är demografisk grupptillhörighet som påverkar utsattheten. Ett resultat mer i 

linje med den betoning som social desorganisationsteori lägger vid strukturella förhållanden. 

Tabell 6.1. Ensamstående föräldrar som utsatts för våld eller hot som ej 
inträffat i samband med yrkesutövning efter olika ekonomiska problem. 
Åren 1988-1999.35 Procent.

Ekonomiska problem Andel ensamstående föräldrar 
utsatta för våld eller hot

N

Kontantmarginal
Ja 7,9 1263

Nej 18,5 805
Socialbidrag

Nej 7,4 1442
Ja 25,9 448

p<0,01 ( 2x -test)

I Tabell 6.1 redovisas andelen utsatta för våld bland ensamstående föräldrar (främst mammor) 

uppdelat efter två indikatorer på ekonomiska problem: kontantmarginal och socialbidrag. 

Resultatet är entydigt. Det är en mycket stor skillnad i utsatthet mellan de ensamstående 

                                               

35 Socialbidragssiffrorna gäller åren 1988-98.



föräldrar som har respektive inte har ekonomiska problem.36 Bland dem som hör till 

socialbidragshushåll har ungefär en fjärdedel varit utsatta för våld eller hot under det senaste 

året. Motsvarande andel bland övriga är cirka sju procent. När det gäller utsatthet för våld 

eller hot betyder detta att de ensamstående föräldrar som inte har ekonomiska problem liknar 

befolkningen i övrigt mer än vad de liknar ensamstående föräldrar med ekonomiska problem. 

                                               

36Mönstret är likartat för samtliga ensamstående föräldrar (mammor) oavsett det yngsta barnets ålder. 
Ensamstående föräldrar med småbarn (0-6 år) är dock särskilt utsatta. För dem som har kontantmarginal är 
andelen utsatta här 12,6 procent mot 25,4 procent för dem som saknar kontantmarginal.



7. Slutsats

Den totala brottsligheten har legat på en mer eller mindre stabil nivå under 1990-talet vilket, 

innebär ett trendbrott vad gäller brottsutvecklingen. Här följer Sverige en trend som även syns 

i andra västeuropeiska länder. För våldsbrott har det skett en kraftig ökning av de 

polisanmälda misshandelsfallen. Utifrån offerundersökningar går det dock inte att påvisa 

någon generell ökning av oro eller utsatthet för våld bland befolkningen i stort. Denna 

motsägelse förklaras åtminstone till viss del av minskad tolerans och ökad 

anmälningsbenägenhet. 

Vår utgångspunkt har i detta kapitel varit att utifrån ett välfärdsperspektiv beskriva såväl 

nivåskillnader som utvecklingen av utsatthet och oro för brott för olika grupper under 

perioden 1988-1999. Resultaten pekar på avsevärda nivåskillnader i synnerhet beträffande 

utsatthet för våld eller hot. Utsattheten varierar efter förekomst av ekonomiska problem och 

deras svårighetsgrad. De som är mer oroliga eller utsatta för brott tenderar också att ha 

ogynnsamma villkor i andra avseenden. Att olika välfärdsproblem hänger samman gör de 

totala skillnaderna mellan individer och grupper mer påtagliga (se Eriksson 1991:54). 

Utsatthet och oro för brott bör därför inte ses som isolerat från andra former av 

välfärdsproblem. 

Riskfaktorerna för utsatthet och oro för brott är i stort sett desamma oavsett period. 

Befolkningen i sin helhet har under perioden 1988-1999 rapporterat en mer eller mindre stabil 

utsatthet för brott. Det har dock skett förändringar för vissa grupper. Bland kvinnor har det 

skett en ökning av utsatthet för våld eller hot. Vidare har ett par av de grupper som 

identifierats som 1990-talets förlorare, ensamstående mammor och låginkomsttagare, uppvisat 

en högre utsatthet vid 1990-talet slut än vid ingången till decenniet. Nivå- och trendskillnader 

förklaras till viss del av sammansättningseffekter, till exempel att grupperna med ekonomiska 

problem består av de befolkningsgrupper som löper störst risk för att bli utsatta. Det kvarstår 

dock väsentliga skillnader i risk för utsatthet även efter kontroll för sammansättning. Även om 

problemen med utsatthet och oro inte har ökat i stort så finns alltså tendenser till att 

situationen förvärrats för marginalgrupper och att avståndet gentemot befolkningen i övrigt 

ökat. Denna förändring inträffar dock i huvudsak redan vid ingången till 1990-talet. 



En analys av interaktionen mellan familjetyp, ekonomiska problem och utsatthet för våld visar 

behovet av att ytterligare undersöka och problematisera förhållandet mellan demografiska 

faktorer och utsatthet eller oro för brott. En sådan analys bör kombinera indikatorer på 

utsatthet för brott med indikatorer på andra former av utsatthet – och detta på såväl individ-

som områdesnivå. 
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