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Kapitel 10. Fattigdom, segregation och brott 

 

Publicerat som: Estrada, F. & Nilsson, A. (2011). Fattigdom, segregation och brott i 

Alm m. fl (red). Utanförskap. Dialogos och Institutet för Framtidsstudier. 

 

Detta kapitel tar upp frågor som rör hur fattigdom och ojämlikhet hänger samman med såväl 

egen brottslighet som utsatthet och rädsla för brott. Kapitlet består av två delar. I den första 

tar vi upp fattigdom som å ena sidan en riskfaktor för brottslighet, och å den andra som en 

långsiktig konsekvens av brottslighet. I kapitlets andra del tar vi istället upp utsatthet för 

brott. Vi ser här till hur utsatthet för brott är kopplat till individers och bostadsområdens 

resurser: Hur skiljer sig utsatthet och otrygghet mellan fattiga och rika respektive mellan 

resurssvaga och resursstarka bostadsområden?  

 

Brottslighet är ett mångfacetterat problem och hänger samman med en lång rad förhållanden. 

Var tyngdpunkten i förklaringar till brottslighet ligger har skiftat över tid. Att fattigdom och 

social utsatthet hänger samman med traditionell brottslighet, såväl egendoms- som våldsbrott, 

var länge ett centralt antagande inom kriminologin. Något som idag delvis övergetts till 

förmån för förklaringsmodeller med större tonvikt på dels individuella egenskaper, dels 

tillfällesstrukturen (den under efterkrigstiden kraftigt ökade stöldbrottsligheten förklaras 

framförallt av att brottstillfällena blivit fler, det finns helt enkelt mer att stjäla). En del av 

förklaringen till detta skifte är att fattigdom på individnivå knappast ensamt kan förklara 

varför vissa begår brott, även om det finns ett tydligt samband. En annan är att man på 

samhällsnivå parallellt med efterkrigstidens välståndsökning kunde konstatera en ökad 

brottslighet.  

 

Ytterligare en förklaring till detta skifte i fokus är det ökade politiska intresset för brottsfrågan 

som ett problemområde att visa handlingskraft i. Inom den offentliga debatten om brott och 

straff var en förståelse av brottsproblemet som kopplat till fattigdom och problematiska 

levnadsförhållanden länge framträdande (Tham 1995). Brottsligheten ansågs inte kräva en 

särskild kriminalpolitik utan sågs ofta som en del av den generella välfärdspolitiken. 

Brottsfrågans hantering sköttes av den juridiska expertisen och politikerna var tämligen 

ointresserade av att göra partipolitik av just detta samhällsproblem. Under de senaste 

decennierna har dock synen på brottslighetens orsaker och brottslingen förändrats. Forskning 
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visar att en ökad medial och politisk uppmärksamhet på brott och straff skett parallellt med ett 

ökat avståndstagande från de individer som begår brott. Istället riktas omsorgen tydligare mot 

brottsoffren (Pollack 2001). Analyser av såväl de politiska partiernas rättspolitiska program 

som medias uppmärksamhet av brottsligheten visar att detta skifte tog fart under 1980-talet 

(Demker & Duus-Otterström 2009). Med en ökad fokusering på brottsoffer och skydd mot 

brottslingen har brottslighetens orsaker, och då speciellt de som har att göra med fattigdom 

och strukturella problem, kommit att framstå som mindre angelägna i samhällsdebatten. Kort 

sagt, under de senaste decennierna har vi fått en samhällsdebatt där fattigdom och ojämlikhet 

har gått från att vara förklaringar till att, med en starkare tonvikt på det individuella ansvaret, 

närmast ses som bortförklaringar.  

 

De ekonomiska kriser som drabbat västvärlden under senare år har dock medfört ett 

återuppväckt intresse för frågor om negativa konsekvenser av fattigdom och ojämlikhet, och 

då även i relation till brottslighet. Att ett ökande antal barn växer upp i familjer där 

föräldrarna saknar försörjning via arbete och att arbetslöshet och försörjningssvårigheter är 

särskilt utbrett bland unga vuxna är oroande. Likaså att segregation och ojämlikhet på många 

håll har tilltagit. Vilka konsekvenser kan detta föra med sig?  

 

I detta kapitel tar vi upp frågor som rör hur fattigdom hänger samman med brottslighet.  

Kapitlet består av två delar. I det första av dessa tar vi upp fattigdom som å ena sidan en 

riskfaktor för traditionell brottslighet, och å den andra som en långsiktig konsekvens av 

brottslighet. I kapitlets andra del tar vi istället upp utsatthet för brott. Vi ser här till hur 

utsatthet för brott är kopplat till individers och bostadsområdens resurser: Hur skiljer sig 

utsatthet och otrygghet mellan fattiga och rika respektive mellan resurssvaga och resursstarka 

bostadsområden?  

 

Livsförlopp och brottslighet ur ett resursperspektiv 

Undersökningar riktade till skolungdomar visar att brottslighet under tonåren snarare är mer 

vanligt än ovanligt. Detta innebär att fattigdom inte kan vara centralt (och heller inte något 

annat förhållande) för att förstå förekomsten av enskilda men vanliga brottshandlingar. 

Fattigdomens (och också andra riskfaktorers) betydelse är istället mer framträdande bland 

dem med mer långvarig och allvarlig brottslighet. Exempelvis har man återkommande kunnat 

konstatera att straffade och fängelsedömda i stor utsträckning kan beskrivas som socialt 
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exkluderade, många av dem har ekonomiska problem och saknar anknytning till 

arbetsmarknaden. Även deras uppväxtförhållanden kännetecknas av ekonomiska och även 

andra resursbrister (Nilsson 2002). Vi har tidigare också visat att fattigdom och sociala 

problem under uppväxttiden är riskfaktorer för marginalisering långt senare i livet och att 

brottslighet är en viktig mellanliggande variabel, dvs. sambandet mellan problem under 

uppväxttiden och social exkludering i vuxenlivet går delvis via kriminalitet (se kapitel 6).  

 

I sin banbrytande studie ”Shared Beginnings, Divergent Lives” analyserar kriminologerna 

John Laub och Robert Sampson (2003) brottskarriärer och livsförlopp fram till 70 års ålder 

för 500 ungdomsvårdsplacerade pojkar i USA. De ser uppväxtförhållanden som viktiga men 

för att förstå de mycket olika liv dessa män, med likartad start i livet, levt, menar de att det är 

viktigt att se till förhållanden under hela livet. De poängterar betydelsen av ofärdens 

kumulativa process; fattigdom under uppväxtåren påverkar exempelvis skolprestationer, hälsa 

och risken för att i unga år hamna i kriminalitet, faktorer som i sin tur påverkar risken för 

arbetslöshet och social exkludering som vuxen. Resurstillgänglighet påverkar alltså 

möjligheter och handlingsalternativ vid varje steg i ett livsförlopp. Laub och Samspon (liksom 

många andra forskare) pekar också på att samhällets reaktion på brott, i synnerhet inlåsning i 

fängelse eller annan institution, tenderar att förstärka en ogynnsam karriär, med arbetslöshet 

och svaga band till samhället, vilket i sin tur ökar risken för fortsatt brottslighet och 

exkludering. De betonar att individer gör val men också att livschanser och möjligheter ser 

olika ut och ger skilda förutsättningar. Härigenom ges en förståelse för varför fattigdom under 

uppväxten påverkar risken för brottslighet och kan ha en negativ inverkan på individers 

livschanser också i långa loppet.  

 

Fattigdom som riskfaktor för brottslighet 

Tabell 1 visar hur fattigdom under uppväxten hänger samman med brottslighet under tonår 

och vuxenliv. Underlaget till denna tabell är hämtat från en studie baserad på Stockholm Birth 

Cohort Study (SBC), och gäller personer födda 1953 (för en beskrivning av SBC, se kapitel 6 

och 7). Fattigdom har här definierats utifrån uppgifter om socialbidragstagande under 

uppväxttiden (för en närmare beskrivning se Nilsson & Estrada 2009). Uppgifterna om 

kohortmedlemmarnas brottslighet baseras på person- och belastningsregistret och gäller 

lagföringar fram till 31 års ålder. Vi skiljer mellan de individer som saknar brottsbelastning, 

de som enbart har registrerats för brott under tonåren, de med brottslighet först som vuxna, 

samt de med registrerad brottslighet både under tonåren och som vuxna. Risken att registreras 
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för brott skiljer sig tydligt, och ju mer omfattande fattigdom under uppväxten desto högre 

brottsbelastning. Bland dem med långvarig fattigdom under uppväxten är det är det fyra 

(män) till sju (kvinnor) gånger vanligare att ha registrerats för brott som både ung och vuxen 

jämfört med ej fattiga (av samma kön). Som redan påpekats är det också tydligt att fattigdom 

under uppväxten långt ifrån är den enda förklaringen till skillnader i brottsbelastning, vilket 

framgår av att det även bland långvarigt fattiga är en stor andel som inte registrerats för brott, 

men också av de påtagliga könsskillnaderna. Det bör i sammanhanget också påpekas att olika 

problematiska förhållanden under uppväxten tenderar att hänga samman. Vår indikator på 

fattigdom fångar därför delvis upp även andra resursbrister och riskfaktorer under uppväxten 

(se vidare kapitel 6). 

 

Tabell 1. Fattigdom under uppväxten och brottsbelastning. Kön och 

procent. 

Ungefär här 
 

Frågan om vad som påverkar individer att begå brott, i synnerhet som unga, hör till 

kriminologins mest grundläggande och studerade frågeställningar. Mindre utforskad är frågan 

om långsiktiga konsekvenser av brott och straff för individen själv. Det är den fråga vi härnäst 

riktar fokus på: Hur gick det för de pojkar och flickor som under tonåren och/eller som unga 

vuxna dömdes för brott? I vilken utsträckning kan de då de nått medelåldern beskrivas som 

socialt inkluderade respektive exkluderade?  

 

Brottslighetens långsiktiga konsekvenser 

Att under tonåren ha begått brott är som redan påpekats inte ovanligt. Enligt studier där 

ungdomar själva anonymt svarar på frågor om brottslighet är det bland pojkar till och med 

mer vanligt än ovanligt. Det gäller i olika länder och under såväl 1960-talet som 2000-talet (se 

t ex Svensson & Ring 2007; Salmi 2008). Om man ser till registrerad brottslighet är andelen män 

i Sverige som någon gång lagförs för brott närmare 40 procent medan motsvarande andel 

bland kvinnor är 10 procent (Brå 2000). De allra flesta lagförs i unga år. Brottslighet är alltså 

för flertalet individer ett övergående fenomen. Men att de flesta upphör med brott, innebär det 

en etablering som vuxen med arbete och familj? Eller ger brottsligheten negativa avtryck på 

individens livsförlopp och karriärmöjligheter även på lång sikt? Vi har studerat brottslighetens 

långsiktiga konsekvenser genom att följa samma födelsekohort som ovan fram till 48 års 

ålder.  
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I figur 1 redovisas andelen män och kvinnor som vid 48 års ålder kan räknas som social 

exkluderade. Med social exkludering avses här att man antingen saknar 

arbetsmarknadsanknytning (inbegriper förtidspensionerade och dem med inga eller mycket 

låga löneinkomster) eller mottar socialbidrag. Härigenom täcker vi två av de mest centrala 

aspekterna av social exkludering, dvs avsaknad av arbetsmarknadsanknytning och fattigdom 

(Burchardt 2000). Liksom i tabell 1 har vi delat in individerna efter deras brottsbelastning. 

Över hälften av de kvinnor som registrerats för brott både under tonåren och som vuxna är 

med denna definition socialt exkluderade. Bland motsvarande grupp män är det omkring en 

tredjedel. Detta är väsentligt större andelar jämfört med de icke-brottsbelastade och de som 

upphört med brott efter tonåren. Självfallet är det en rad förhållanden utöver brottslighet som 

spelar roll för levnadsförhållanden som vuxen. Bara det faktum att de brottsbelastade kommer 

från mer resurssvaga hem gör att vi kan förvänta oss sämre utfall för denna grupp längre fram 

i livet. När vi tar hänsyn till olika bakgrundsförhållanden minskar skillnaderna men mönstret i 

figur 1 kvarstår. De som registrerats för brott efter tonåren löper en väsentlig större risk för 

exkludering som vuxna (se vidare i Nilsson & Estrada 2011).  

 

Figur 1. Andel som är utanför arbetsmarknaden eller har socialbidrag vid 

48 års ålder, efter brottsbelastning och kön. Ungefär här 

 

Skillnaderna mellan brottsbelastade män och kvinnor är påtagliga, och då till kvinnornas 

nackdel. Detta hänger samman med att de till antalet betydligt färre brottsbelastade kvinnorna 

både har sämre uppväxtförhållanden och mer missbruksproblem än de brottsbelastade 

männen. Den sociala utsattheten och sårbarheten är alltså större bland den relativt lilla 

gruppen brottsbelastade kvinnor, vilket är kopplat till sämre livschanser som vuxen (se vidare 

Estrada & Nilsson 2011).  

 

Värt att notera är att för de allra flesta som begått brott så har det trots allt gått bra, utifrån de 

indikatorer vi kunnat studera. När vi ser till arbetsmarknadsanknytning är skillnaderna små 

mellan dem som upphörde med brott under tonåren och de icke-brottsbelastade. För dem som 

fortsatte med brottslighet även efter tonåren är dock resultaten mer nedslående, och då i 

synnerhet för kvinnor. Våra resultat pekar på att fattigdom under uppväxten är kopplat till 

brottslighet, och att detta i sin tur har negativa konsekvenser för livschanser, vilket tar sig 

uttryck i sämre levnadsförhållanden som vuxen. Brottslighet, menar vi därför, kan både ses 
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som en utlösande faktor för marginalisering och som ett ytterligare steg på en redan 

ogynnsam livskarriär.  

 

Den ojämlika utsattheten för brott 

Fattigdom har inte bara betydelse för risken att begå brott utan också för människors oro för 

och risk att utsättas för brott. I detta avsnitt ska vi se hur utsatthet för brott har samband med 

resursbrister på såväl individ- som områdesnivå. Vi vet att utsatthet och rädsla för brott är 

ojämlikt fördelade i befolkningen och också skiljer sig åt mellan olika bostadsområden. 

Offerundersökningar, det vill säga studier där man frågar människor om deras utsatthet och 

oro för brott, visar att unga män, ensamstående mödrar och utlandsfödda oftare än andra 

drabbas av brott (se t ex Brå 2011). Vi vet även att såväl utsatthet som oro och otrygghet 

hänger samman med förekomsten av andra välfärdsproblem. Personer med ekonomiska och 

andra problem är mer utsatta och också mer otrygga än andra (Estrada & Nilsson 2004; 

Nilsson & Estrada 2006). Jämte denna kunskap finns studier som pekar på betydelsen av 

området en person bor i. Att det föreligger skillnader i brottslighetens geografiska fördelning 

är sedan länge välkänt inom kriminologin. Vissa områden är mer utsatta än andra. Mönstret 

motsvarar det som vi finner mellan individer, det vill säga såväl utsattheten som oron för brott 

är större i mer resurssvaga bostadsområden och i områden med större andelar invandrare och 

unga. En uppenbar fråga är vad det är som förklarar den ojämlika utsattheten. Varför kan vi 

identifiera tydliga skillnader i utsatthetsrisk mellan fattiga och rika hushåll och resurssvaga 

och resursstarka bostadsområden?  

  

Enligt social desorganisationsteori beror utsatthetsrisken på strukturella förhållanden som 

påverkar bostadsområdens informella och formella sociala kontroll. I sin klassiska studie av 

ungdomsbrottsligheten i Chicago framhåller Shaw & McKay (1942) fattigdom, etnisk 

heterogenitet och stor in- och utflyttning som särskilt betydelsefulla faktorer. Dessa 

förhållanden antas leda till en försvagad social kontroll i området och därigenom en ökad 

brottslighet. Det har också skett en teoriutveckling inom denna tradition där socialt kapital 

framstår som ett nyckelbegrepp (Putnam 2001:328f). Avsaknad av nätverk och tillit mellan de 

boende samt dåligt fungerande samhällsinstitutioner som människor kan verka genom, antas 

leda fram till en ogynnsam situation där engagemanget för det egna området minskar. Detta är 

i sin tur negativt för upprätthållandet av den informella sociala kontrollen. Fattigdom och en 

utflyttning av resursstarka individer delar på förklaringskraften tillsammans med de 
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mellanliggande processer som har att göra med de sociala relationer som verkar genom 

individer och institutioner i grannskapet (se även Wilson 1987).  

  

Jämte social desorganisationsteori är livsstils- och rutinaktivitetsteorin dominerande 

perspektiv när det gäller förklaringar till utsatthet för brott. Den senare utgår främst från 

individ- och hushållsfaktorer och människors aktivitetsmönster (Hindelang m.fl. 1978). Brott 

antas ske i situationer där det finns lämpliga objekt och motiverade gärningsmän och 

samtidigt saknas kapabla väktare. Rikedom kan exempelvis anses uttrycka hur attraktivt ett 

hushåll är för en potentiell gärningsman. Samtidigt gäller på områdesnivå att ju fattigare och 

mer problembelastat ett område är desto högre risk för utsatthet för stöldbrott p.g.a. närheten 

till potentiella gärningsmän och mindre möjligheter att skydda sig. Givet att de som är 

höginkomsttagare (och därigenom löper högre individuell risk för egendomsbrott) oftare lever 

i höginkomstområden (där riskerna att utsättas är lägre) kommer sambandet mellan inkomst 

och utsatthet för brott att bli svårtolkat i studier där man inte förmår att särskilja de risker som 

hänger samman med individ- respektive områdesförhållanden (Hope 2001). Problematiskt för 

tolkningen är därför att skillnaderna mellan olika grupper till viss del kan vara uttryck för 

strukturella förhållanden som avgör var och hur olika samhällsgrupper lever sina liv snarare 

än självvalda aktivitetsmönster. Detta tas också upp av förespråkarna för modellen:  

 

”Among the important consequences of family income are where one lives, how one 

lives, and with whom one comes into contact. Poor people have little choice about these 

matters; if the situation is undesirable in any respect, those in poverty have little choice 

but to cope.” (Hindelang m. fl. 1978:262).  

 

Ett perspektiv som lyfter fram betydelsen av individers tillgång till resurser och 

handlingsalternativ kan därför ses som ett nödvändigt komplement (Estrada & Nilsson 2004). 

Bristfälliga ekonomiska resurser kan antas påverka utsattheten genom exempelvis begränsade 

möjligheter att minimera risker för utsatthet. Tillgång till skydd och säkerhet genom lås, larm 

och ny teknik kräver ekonomiska resurser. Ett exempel på detta är att nyare (dyrare) bilar har 

betydligt bättre stöldskydd än äldre. Fattiga (de med lägst inkomster) bor också oftare i 

städernas mer resurssvaga och också mer brottsutsatta bostadsområden.  
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Utsatthet för brott bland fattiga och rika  

Sedan slutet av 1970-talet genomför Statistiska centralbyrån regelbundet undersökningar där 

representativa urval av befolkningen får svara på frågor om sina levnadsförhållanden och 

också om utsatthet och oro för brott. I figur 2 redovisar vi resultat från undersökningar gjorda 

under 1980-, 1990- respektive 2000-talet. Det staplarna anger är andelen som under det 

senaste året varit utsatta för våld eller hot. Vi särskiljer mellan fattiga, medelinkomsttagare 

och rika. Utifrån registeruppgifter om hushållets disponibla inkomst och en intervjufråga om 

kontantmarginal1 har vi definierat fattiga som de 20 procent med lägst inkomster och som 

dessutom saknar tillgång till kontantmarginal genom egna tillgångar. Rika har vi definierat 

som de 20 procent med högst inkomster som dessutom har tillgång till kontantmarginal utan 

att behöva låna pengar. Genom att kombinera registeruppgifterna om inkomster med en mer 

direkt fråga om ekonomiska problem får vi en bättre indikator på tillgång respektive avsaknad 

av ekonomiska resurser. Sett över hela perioden är 16 procent med denna definition rika och 

12 procent fattiga. Såväl andelen rika som fattiga är något större i slutet än i början av 

perioden.  

 

 

Figur 2. Andelen (procent) utsatta för våld eller hot under de senaste 12 

månaderna bland fattiga, medelinkomsttagare och rika 1984-2001. Ungefär 

här 
 

 

Det är tydligt att fattiga är mer utsatta för brott än rika. Vidare kan vi se att denna skillnad har 

ökat över tid. Ser man till andelen utsatta generellt så har dock andelen som under det senaste 

året varit utsatta för brott varit tämligen stabil sedan 1990-talet. Det våra resultat visar är att 

utsattheten ökat för vissa grupper samtidigt som den minskat för andra. Det har efter 1990-

talets början skett en polarisering som innebär att utsattheten för brott ökat bland fattiga men 

inte bland andra. Denna polariseringstendens kvarstår även vid kontroll för andra faktorer som 

påverkar utsatthetsrisken, som ålder och familjetyp (Nilsson och Estrada 2006; se även Currie 

2007). Kan den ökade boendesegregering, som vi kunnat se parallellt med den utveckling vi 

beskrivit (se kapitel 8), ha bidragit till större skillnader även då det gäller brottsutsatthet och 

                                                 
1 Frågan om kontantmarginal gäller om man vid en oförutsedd situation på en vecka kan klara av att skaffa fram 

en viss summa pengar och i så fall på vilket sätt – genom egna medel och uttag från bankkonto eller genom att 

låna. Denna summa korrigeras för inflation vid varje undersökningsår. I 2001 års undersökning var den 14 000 

kronor. 
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otrygghet? I det följande uppmärksammar vi hur bostadsområdens socioekonomiska resurser 

hänger samman med de boendes utsatthet och oro för brott.  

 

Segregation, brottslighet och otrygghet 

Levnadsförhållandena, ofta beskrivna i termer av utanförskap, i de fattigaste och socialt mest 

utsatta bostadsområdena är idag en central politisk fråga. En aspekt som ofta lyfts fram vid 

beskrivningar av dessa områden är just otrygghet och utsatthet för brott. För att närma oss en 

förståelse av bostadsområdets betydelse för den ojämlika utsattheten presenterar vi hur 

utsatthet för våld, stöld- och skadegörelsebrott samt oro för brott skiljer sig mellan olika typer 

av områden indelade efter sociala och ekonomiska resurser. I vilken mån hänger skillnader i 

risk att utsättas för brott samman med individ och hushållsegenskaper respektive med 

områdesförhållanden och skillnader i var man bor?  

 

I en undersökning där vi kombinerat frågorna om utsatthet för brott i SCBs undersökningar av 

levnadsförhållanden (ULF) med uppgifter om de intervjuades bostadsområden har vi kunnat 

bekräfta bilden av stora sociala skillnader mellan olika bostadsområden (Estrada & Nilsson 

2008). In- och utflyttning, andelen som saknar sysselsättning, har socialbidrag, är 

lågutbildade, nyinflyttade invandrare eller inte deltar i politiska val skiljer sig mycket tydligt 

åt mellan olika bostadsområden. Figur 3a visar risken för att under de senaste 12 månaderna 

ha utsatts för våld eller hot i det egna bostadsområdet, stöld eller skadegörelse i anslutning till 

bostaden samt undvikit att gå ut på kvällen pga. rädsla att utsättas för brott. Bostadsområden 

(s.k. SAMS-områden) i städer har delats in i deciler efter resurstillgång. 2 I figuren skiljer vi på 

dem som bor i de mest respektive minst resurssvaga bostadsområdena samt de som bor i de 

60 procent områden som ligger närmast genomsnittet (för en närmare beskrivning, se Nilsson 

och Estrada 2007; Estrada och Nilsson 2008).  

 

Vi finner tydliga skillnader. I de mest resurssvaga områdena (D10) är risken för utsatthet och 

otrygghet ungefär 3 gånger så stor som i de mest resursstarka områdena (D1). De skillnader vi 

kan se i Figur 3a återspeglar emellertid också skillnader mellan områdena beträffande de 

intervjuades hushållstyp, ålder, födelseland, ekonomiska resurser etc. Faktorer som på 

individnivå har samband med utsatthetsrisk och otrygghet. En bidragande förklaring till den 

                                                 
2 Indelningen har gjorts efter uppgifter om socioekonomiska förhållanden (andel sysselsatta, låginkomsttagare 

och familjer med socialbidrag), boendestabilitet (In- och utflyttningar samt andel nyinflyttade invandrare), 

befolkningens utbildningsnivå (andel lågutbildade) samt politiska resurser (valdeltagande). 
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högre andelen utsatta i resurssvaga områden är alltså att det i dessa områden bor 

förhållandevis fler individer med högre individuell risk för utsatthet. Kvarstår skillnaderna i 

utsatthetsrisk även efter kontroll för dessa individuella faktorer?  

 

Figur 3 Relativa skillnader, oddskvoter, för att under de senaste 12 månaderna ha blivit utsatt för våld 

eller hot i det egna bostadsområdet, bostadsrelaterat egendomsbrott respektive avstått från att gå ut 

på kvällen pga. rädsla för brott. Efter bostadsområdets resurser. Referenskategori resursstarka 

områden, decil 1 (D1) = 1,0). Figur 3a med kontroll för region och områdets befolkningstäthet, Figur 

3b även kontroll för individens kön, ålder, födelseland, familjestatus, bostadstyp och förekomst av 

ekonomiska problem. 

Ungefär här 

 

När vi tar hänsyn till individ- och hushållsförhållanden reduceras skillnaderna mellan 

resurssvaga och resursstarka områden markant, vilket framgår av en jämförelse av Figur 3a 

och 3b. Överrisken att utsättas för egendomsbrott sjunker exempelvis från omkring tre (och 

för att uppleva rädsla för brott från 2,5 gånger) till två gånger mellan boende i de mest 

resurssvaga och resursstarka bostadsområdena. Signifikanta skillnader kvarstår enbart då vi 

jämför extremerna, dvs. de mest resursstarka och de mest resurssvaga områdena.  

 

När det gäller risk att utsättas för våld kvarstår däremot inga signifikanta skillnader efter 

kontroll för individ och hushållsfaktorer. Här bör det påtalas att det våld som sker i 

bostadsområdet endast utgör en mindre del av de våldshändelser som människor utsätts för. 

Vidare att det våld som sker i bostadsområdet i stor utsträckning sker i den egna bostaden. I 

Figur 3a och 3b är det just det våld för vilket vi framförallt bör förvänta oss områdeseffekter 

vi studerat, dvs. det våld som inträffat i det egna bostadsområdet och utanför det egna 

hemmet. Detta våld utgör cirka 10 procent av samtliga våldshändelser som rapporterats i ULF 

vilket talar för att utsatthet för våld endast i mindre utsträckning kan relateras till förhållanden 

i bostadsområdet. De skillnader vi initialt kan se i andel utsatta mellan olika områden beror 

alltså till största del på att människor med olika risker att utsättas för brott bor i olika 

resursstarka områden. Givet den koppling som ofta görs i samhällsdebatten mellan hög 

brottslighet, otrygghet och ökad omflyttning av invånarna menar vi att detta är ett intressant 

resultat.  

 

Beskrivningar av en ”neråtgående spiral” är vanliga i den internationella 

forskningslitteraturen (se t ex Wilson 1987; Hope 2001) men finns även i Sverige:  
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”Hög brottslighet och otrygghet i ett område följer hand i hand med en ökad 

omflyttning av invånarna, vilket starkt motverkar eventuella försök att skapa en känsla 

av delaktighet och social stabilitet. De som har ekonomiska och andra möjligheter 

flyttar därifrån och området kommer efterhand att domineras av resurssvaga människor 

med olika slags sociala problem.” (Regeringens storstadspolitiska proposition 

1997/98:165, s. 22) 

 

Det finns all anledning att vara uppmärksam på en sådan negativ utveckling. En fråga som 

dock bör ställas är om brottslighet ska pekas ut som en central mekanism som ökar både 

otryggheten och segregationen. En individ som flyttar från ett flerfamiljshus beläget i ett av de 

resurssvagaste bostadsområdena i Sverige, till ett flerfamiljshus i ett genomsnittligt område 

kommer enligt de resultat vi redovisat inte påtagligt minska sin risk för utsatthet för brott. 

Forskning har visat att människors uppfattning av hur mycket brott och skadegörelse det finns 

i ett bostadsområde delvis styrs av vilka som lever där. Till exempel har en amerikansk studie 

(Sampson & Raudenbush 2004) med hjälp av enkäter, polisdata samt systematisk observation 

av bostadsområden visat att koncentration av minoritetsgrupper och fattiga leder till att dessa 

områden ses som mer brottsbelastade än vad de faktiskt är, både av folk utifrån och av dem 

som själva bor i området. Detta resultat är i linje med Bråmås (2006) forskning om 

segregationen i Sverige som poängterar den betydelse ett områdes ”rykte” har som 

segregationsskapande mekanism. En slutsats är därför att stigmatiseringen av fattiga områden 

i själva verket kan visa sig utgöra en förklaring till såväl ökad segregation som vara en del av 

förklaringen till de skillnader vi ser i otrygghet. 

 

Slutord 

I detta kapitel har vi visat hur fattigdom och brottslighet påverkar människors 

levnadsförhållanden. Barnfattigdom ökar risken för att en person registreras för brott vilket i 

sin tur är relaterat till sämre livschanser i vuxenlivet. Resursbrister hänger också samman med 

ökad utsatthet för brott och otrygghet. Vi har redogjort för att den ojämlika utsattheten för 

brott ökat snarare än minskat sedan 1990-talet. Dessa tendenser till polarisering menar vi bör 

ses mot bakgrund av en samhällsutveckling som kännetecknas av ökade skillnader mellan 

olika samhällsgrupper. En ökad inkomstojämlikhet och ökade skillnader i 

levnadsförhållanden har alltså en motsvarighet i ökad ojämlikhet i utsatthet för brott. En ökad 

segregering, som vi kunnat se parallellt med den utveckling vi beskrivit, kan framför allt 

förväntas ha bidragit till större skillnader då det gäller otrygghet och bostadsrelaterade 

egendomsbrott eftersom det är där områdesskillnaderna är mest påtagliga. 
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Men spelar då kunskapen om brottslighetens ojämlika struktur någon roll? Som vi påtalat 

finns en tendens att kriminalpolitiken förändrats under senare år. Sverige och andra västländer 

har gått från en fokus på brottslighetens sociala orsaker till att mer betona individers 

egenskaper. Brottsoffret har i större utsträckning hamnat i centrum för kriminalpolitiken. Mot 

offrets sårbarhet ställs gärningsmannens rationalitet, kultur eller t o m ondska. På detta sätt 

riskerar de sociala orsakerna till brottslighet att förpassas till marginalen av den 

kriminalpolitiska debatten. Att peka på fattigdom uppfattas som något som bortförklarar 

gärningsmannens ansvar och döljer offrets utsatthet. Vi menar att detta är en olycklig och 

felaktig motsatsställning. Olycklig därför att den försvårar en politik som tar sig an 

brottsproblemets orsaker, felaktig eftersom den inte stämmer med den empiriska 

kriminologiska forskningen.  

 

I en aktuell studie visar en europeisk forskargrupp (Hummelsheim m.fl. 2011) att skillnader i 

rädsla och oro för brott bland befolkningarna i olika europeiska länder hänger samman med 

ett samhälles mer generella trygghet. I länder som präglas av svaga sociala trygghetssystem är 

befolkningarna mer otrygga och rädda att utsättas för brott. Eftersom detta mönster gäller 

oberoende av såväl brottsnivå som individernas egen utsatthet för brott, tolkar forskarna att 

oro för brott istället hänger samman med en mer generell känsla av otrygghet. Kort sagt, 

välfärd påverkar människors trygghet, och då också i relation till brottslighet. Vår 

förhoppning med detta kapitel är att bidra till att ojämlikhet och social utsatthet återigen 

börjar ses som en förklaring och inte en bortförklaring. Fattigdom, social och ekonomisk 

utsatthet har nämligen inte bara betydelse för att förstå skillnader i brottslighet utan också i 

sårbarhet, otrygghet och utsatthet för brott. 
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Tabell 1. Fattigdom under uppväxten och brottsbelastning. Kön och procent. 
 Fattigdom under uppväxten (0-19 år) 

Brottsbelastning Ej 

fattig 

Till- 

fälligt 

Återkom-

mande 

Lång-

varigt 

Totalt 

Män      

Ej brottsbelastad 71,5 55,3 46,1 39,0 66,6 

Brott som ung (13-19 år) 10,4 15,0 18,8 16,8 11,8 

Brott som vuxen (20-31 år) 10,3 11,2 10,6 14,5 10,6 

Brott både ung och vuxen 7,7 18,6 24,5 29,8 11,0 

N 5717 780 462 346 7305 

 

Kvinnor 

     

Ej brottsbelastad 94,7 89,9 83,9 82,9 93,0 

Brott som ung (13-19 år) 2,1 3,7 5,0 6,2 2,6 

Brott som vuxen (20-31 år) 2,6 3,7 6,5 6,2 3,1 

Brott både ung och vuxen 0,7 2,6 4,6 4,7 1,3 

N 5608 643 417 321 6989 
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Figur 2. Andelen (procent) utsatta för våld eller hot under de senaste 12 månaderna bland fattiga, 

medelinkomsttagare och rika 1984-2001. ULF 20-64 åringar. 
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Figur 3a) 

 
Figur 3b) 

 
Figur 3a-b. Relativa skillnader, oddskvoter, för att under de senaste 12 månaderna ha blivit utsatt för våld 

eller hot i det egna bostadsområdet, bostadsrelaterat egendomsbrott respektive avstått från att gå ut på 

kvällen pga. rädsla för brott. Efter bostadsområdets resurser. Referenskategori resursstarka områden, decil 1 

(D1) = 1,0). Figur 3a med kontroll för region och områdets befolkningstäthet, Figur 3b även kontroll för 

individens kön, ålder, födelseland, familjestatus, bostadstyp och förekomst av ekonomiska problem. 
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