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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan sociala band och 

inställning till politiskt motiverat våld. Hirschis teori menar att starka sociala band gör 

det mindre troligt att individer begår brott. De sociala banden operationaliseras som 

föräldraanknytning, åtagande i studier och arbete, delaktighet i organiserade 

fritidsaktiviteter samt förtroende för samhället. Feministisk kritik mot Hirschis teori 

menar att mannen används som standard då man skapar en teori baserad på analyser av 

enbart män som generaliseras till hela befolkningen. Frågeställningarna som besvaras i 

uppsatsen är om det finns samband mellan de sociala banden och inställning till politiskt 

motiverat våld, om det finns några skillnader beroende på ålder och kön samt om det 

finns skillnad i sambandet mellan sociala band och inställning till brott beroende på om 

det rör sig om traditionella eller politiska brott. 

Anknytning till föräldrar samt förtroende för samhället ger en lägre grad av positiv 

inställning till politiskt motiverat våld vilket stämmer överens med tidigare forskning. 

Delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter samt åtaganden i studier och arbete visar 

inga signifikanta samband med inställning till brott. Teorin i sin helhet kan varken 

förklara flickor eller pojkars inställning utan det verkar finnas olika variabler som 

förklarar flickor och pojkars inställning. Det finns stora likheter mellan sambanden för 

inställning till politiskt våld och traditionella brott vad gäller förklarande variabler både 

i riktning och styrka. Detta gör att det går att ifrågasätta hypotesen att det råder en 

artskillnad mellan inställning till de olika brottstyperna. Regressionsanalysen visar att 

enbart kön, ålder, anknytning samt förtroende har en egen effekt på inställning när 

samtliga sociala band inkluderas. Om inställning till traditionella brott inkluderas är det 

enbart kön, föräldraanknytning och inställning till traditionella brott som får signifikanta 

effekter.  
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Inledning 

Kriminalitet är ett ständigt aktuellt ämne i samhället. En stor del av forskningen fokuserar på 

vilka som begår brott och varför, hur valet mellan konformitet och kriminalitet förklaras. 

Politiskt motiverade brott är kontroversiella eftersom de anses vara ett hot mot samhället. 

Även inom politiskt motiverade brott finns en stor skillnad vad gäller allmänhetens 

inställning. Icke våldsliga så kallade civil olydnadsaktioner anses av många vara acceptabla 

och de döms inte särskilt hårt ens av de som är negativa (Axberger, 1996:116, 122). Betydligt 

färre har en positiv inställning till politiskt motiverat våld. Flyghed (2001) menar att det råder 

en artskillnad mellan politiska och traditionella brott. Om detta stämmer är det inte säkert att 

traditionella teorier om brottslighet kan förklara den politiskt motiverade brottsligheten.  

Enligt Travis Hirschis teori om sociala band minskar starka sociala band sannolikheten att 

individen begår brott.  Denna uppsats handlar inte om individers faktiska brottslighet utan om 

individens inställning till brott. Man kan anta att en större del av befolkningen har en positiv 

inställning till brott än andelen som faktiskt begår brott. Forskningen om inställning till brott 

är begränsad och även forskningen om politiskt brottslighet, som till största del fokuserar på 

traditionella terroristgrupper eller situationer där det råder en tydlig politisk konflikt mellan 

två grupper som t.ex. konflikten i Nordirland. Individer som har en positiv inställning till brott 

kan tänkas påverka de som faktiskt begår dem genom ett upplevt stöd. Därför är det intressant 

att undersöka vad som påverkar inställningen till brott. Det är även av intresse att kunna 

förklara likheter och skillnader mellan inställning till traditionella brott och inställning till 

politiskt motiverade brott för att kunna förstå och hantera dessa brott på ett passande sätt. 

Denna studie kan bidra till forskningen genom att undersöka om teorin om sociala band kan 

förklara inställningen till brott, i detta fall politiskt motiverat våld.  

Uppsatsen inleds med ett teoretiskt avsnitt som börjar med att behandla Hirschis teori om 

sociala band. Sedan kommer en genomgång av tidigare forskning avseende de sociala banden 

samt politiskt motiverade brott. Det teoretiska avsnittet avslutas med en sammanfattning av 

samtliga hypoteser som kommit fram under teorigenomgången. 
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Metodavsnittet inleds med en redogörelse av det empiriska materialet. Det fortsätter med 

operationaliseringar av teoretiska begrepp samt bortfall och avslutas med en redogörelse för 

analysmetoder. Därefter kommer resultatdelen där hypoteserna testas med hjälp av 

korstabulering, sambandsmåttet gamma samt linjär regressionsanalys. Uppsatsen avslutas 

med en diskussion. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan sociala band (i 

form av föräldraanknytning, åtaganden i studier och arbete, delaktighet i organiserade 

fritidsaktiviteter samt förtroende för samhället) och inställning till politiskt brottslighet i form 

av våld. Hirschis teori om sociala band handlar om sambandet mellan sociala band och 

individens brottslighet. Denna uppsats undersöker om sociala band påverkar inställningen till 

politiskt motiverat våld. Eftersom forskare hävdar att det finns en artskillnad mellan politiskt 

motiverad brottslighet och traditionell brottslighet är det möjligt att traditionella teorier inte 

kan förklara politisk brottslighet. Därför jämförs även med hur de sociala banden påverkar 

inställningen till traditionella brott. 

De frågeställningar som undersöks är: 

Finns det ett samband mellan de sociala banden och inställning till politiskt motiverat våld? 

Finns det skillnader vad gäller detta samband beroende på ålder och kön? 

Skiljer sig sambandet mellan sociala band och inställning till brott beroende på om det rör sig 

om traditionell eller politisk brottslighet? 

Teori och tidigare forskning  

Denna uppsats bygger på Travis Hirschis teori om sociala band vilken är utformad för att 

förklara varför individer inte begår brott. I denna uppsats ska jag undersöka om teorin även 

kan förklara varför individer har en negativ inställning till politiskt motiverat våld. Eftersom 
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mycket lite forskning har hittats avseende just de sociala banden och inställning till politiskt 

motiverat våld eller inställning till brott utgår teoriavsnittet främst från forskning gällande 

sambandet mellan sociala band och faktisk brottslighet.
1
 Antagandet är att samma faktorer 

som påverkar individens brottslighet även påverkar individens inställning till brott.  

Hirschis teori om sociala band 

Travis Hirschis (1969) teori om sociala band bygger på antagandet att människan har en 

naturlig impuls att begå brott. Därför är det varför de flesta avstår från att begå brott
2
 som är 

det intressanta att undersöka.  

”Det finns ingen anledning att anta att endast de som slutligen begår en brottslig handling vanligtvis 

har impulser att göra det. Det är mycket mer troligt att de flesta personer ofta upplever brottsliga 

impulser” (Hirschi, 1969:32.) 

Förklaringen till att de flesta avstår att begå brott är individens band till konventionella 

levnadssätt. Avsaknad av sociala band ger individen friheten att utföra handlingar som ligger i 

dennes eget intresse trots att det strider mot samhällsnormerna. En person med svaga sociala 

band är mer trolig att begå brott eftersom den integrering i samhället som starka sociala band 

medför skapar en social kontroll som dämpar impulsen att begå brott (Ring, 2001).  

Hirschis fyra sociala band är: 

 anknytning till konventionella personer, t.ex. föräldrar, vänner och lärare. Individen 

respekterar de som den har anknytning till och deras värderingar och lägger vikt vid 

deras reaktioner eftersom den vill bli accepterad av dessa. I denna uppsats undersöks 

anknytning som anknytning till föräldrar. 

 åtaganden till samhället (samhällelig framgång), t.ex. utbildning och arbete. 

Individer som investerar tid och energi riskerar att förlora denna investering om denne 

                                                 

1
 De databaser som har sökts i är följande: Academic Search Premier, Criminal justice abstracts, JSTOR, 

ProQuest (social sciences subject area), Sociological abstracts samt SocINDEX (EBSCO). Sökord: social bond, 

political crime, political violence, crime, attachment (parents), commitment (employment, work, 

unemployment, school, education), involvement (activities, organization), belief (attitude, values) var för sig 

samt i olika kombinationer. 
2 Brott översatt från engelskans delinquency. Hirschis definition av delinquency är dock ”handlingar vars 

upptäckt tros resultera i bestraffning av personen som utfört dem av agenter för det större samhället”. Vilket 

alltså kan innefatta även andra handlingar än brott (Hirschi, 1969, s. 47).  
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begår brott. I denna uppsats undersöks åtagande genom åtagande i studier och arbete. 

 delaktighet i aktiviteter, t.ex. skola, arbete, organisationer och hobbys. Delaktighet 

gör att individen spenderar tid på aktiviteter vilket gör att möjligheten att begå (och 

tänka på) brott sällan uppstår. Delaktighet stärker även banden till samhället. I denna 

uppsats undersöks delaktighet genom delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter och 

organisationer. 

 övertygelse om samhällsordningens legitimitet, t.ex. positiv inställning till 

rättssystemet, myndigheter samt negativ inställning till brott (Hirschi, 1969; Sarnecki, 

2003). I denna uppsats undersöks övertygelse genom förtroende för samhället.  

En stor andel tidigare forskning stödjer teorin om sociala band och visar att starka sociala 

band är förknippat med låg brottsbelastning (Ring, 1999). Agnew (1985) hävdar dock att 

teorins betydelse har överdrivits och menar att de sociala banden enbart förklarar 1-2 procent 

av variansen för framtida brottslighet. Framför allt menar han att teorin bäst förutser 

brottslighet bland yngre ungdomar men inte för äldre ungdomar. Detta kan bero på att de 

sociala bandens betydelse minskar när barn blir äldre. Teorin visar inte heller samma styrka 

vad gäller att förklara allvarligare former av brott.  

Anknytning till föräldrar 

Med anknytning menas känslomässiga band till andra personer. Hirschi (1969) skriver att 

internalisering av normer och samvete är kopplat till anknytningen till andra personer. 

Föräldrarna påverkar socialiseringen samt tron på samhället genom att överföra sina 

värderingar med hjälp av känslomässiga band. Den som bryr sig om föräldrarnas 

förväntningar och åsikter är mindre sannolik att bryta mot gemensamma regler och normer 

medan den som inte bryr sig om andras åsikter är fri att avvika då denne inte är bunden till 

normer. Om banden mellan förälder och barn är svaga kan barnets utveckling av samvete 

samt inlärning av normer påverkas. Hirschis undersökning visar att ju starkare band en ung 

individ har till sina föräldrar desto starkare är han bunden till deras förväntningar och 

därigenom till konformitet och att följa normer och lagar. Han menar att det är viktigt att 

individen överväger föräldrarnas reaktion när den beslutar sig för att begå eller inte begå brott. 

Om individen har starka band till föräldrarna kommer han/hon belönas för konformitet genom 

godkännande medan individer utan band till föräldrar inte får någon belöning samt endast 

svag bestraffning. Vissa hävdar att svaga (eller brist på) band till föräldrar enbart påverkar 

genom att öka sannolikheten att utsättas för kriminell påverkan, t.ex. ökad risk för kriminella 
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vänner. Hirschi (1969) menar dock att hans studie visar att föräldraanknytning har en egen 

effekt eftersom barn med starka band till sin pappa har mindre sannolikhet att begå brott 

oavsett kamraternas brottslighet.  

 Empirisk forskning stödjer i allmänhet hypotesen att svaga band till föräldrar ökar 

sannolikheten att begå brott (Dornbusch mfl, 2001; Higgins mfl, 2010; Rankin & Kern, 1994;  

Worthen, 2011).  Agnew (1991) hävdar dock att en stor andel longitudinella studier visar att 

föräldraanknytning har svaga eller icke signifikanta samband med kommande brottslighet. 

Forskning visar att starka band mellan föräldrar och barn ger en ökad sannolikhet att barnet 

internaliserar ”prosociala normer” medan svaga band kan störa samma process och öka risken 

för positiv inställning till antisocialt beteende (Pardini m.fl., 2005). Forskningen har alltså 

visat att föräldraanknytning inte enbart påverkar faktisk brottslighet utan även inställning till 

brott. Detta stärker uppsatsen antagande att samma faktorer som påverkar brottslighet även 

påverkar inställning till brott, i vart fall för föräldraanknytning. 

Åtagande i form av studier och arbete 

Åtagande innebär att personen har band till vad Hirschi (1969) kallar konventionella mål, 

detta är t.ex. utbildning och arbete. Ett åtagande motverkar brott eftersom individen riskerar 

att misslyckas med att uppnå sina mål om ett brott upptäcks och dessutom förlora sin 

investering i åtagandet. Data gällande unga män i USA visar att personer med arbete begår 

färre brott. Det är dock oklart om sambandet kan bero på bakomliggande faktorer som 

påverkar de båda (Edmark, 2002). En undersökning gjord i Belgien visar att arbetslöshet i 

befolkningen ökar antalet egendomsbrott men även att det starkt kan förutsäga antalet 

våldsbrott. (Hooghe m.fl., 2011) Denna undersökning är intressant eftersom den visar att 

arbetslöshet ger effekter på brottsnivån även i samhällen med ett mer generöst socialt 

välfärdssystem mer likt Sverige än USA. Edmarks (2005) forskning som gäller Sverige under 

åren 1988-1999 visar dock att arbetslöshet har en effekt på vissa egendomsbrott men inte vad 

gäller våldsbrott då alla samband för detta var statistisk insignifikanta, vilket även får stöd av 

Öster och Agell (2007). Det är dock viktigt att notera att ett positivt samband på samhällsnivå 

inte behöver betyda att det finns ett samband på individnivå. 

Buonannoa & Leondiabs (2006) studie i Italien visar att befolkningens utbildning mätt i 

antalet år har en negativ effekt på mängden brott. Forskning visar att ungdomar med positiv 

inställning till samt starkt engagemang i skolan i mindre utsträckning är delaktiga i brottsliga 

aktiviteter (Dornbusch m.fl.; 2001, Li & Lerner, 2011). Dornbusch m.fl. (2001) visar att detta 
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gäller oberoende av kön. Agnew (1991) hävdar dock att longitudinella studier visar att 

åtagande (mätt genom betyg samt studie- och arbetsförväntningar) har svaga eller icke 

signifikanta samband med framtida brottslighet. 

Delaktighet i fritidsaktiviteter samt föreningar 

Delaktighet i vad Hirschi (1969) kallar konventionella aktiviteter är brottsförebyggande 

genom att banden till samhället förstärks. En del aktiviteter är strukturerade (t.ex. organiserad 

sport) medan andra är ostrukturerade (t.ex. titta på tv, vara med kompisar). Forskning visar att 

personer som deltar i strukturerade aktiviteter löper mindre risk att ha ett antisocialt beteende, 

medan personer som deltar i ostrukturerade aktiviteter (speciellt fritidsgårdar) visar samband 

med antisocialt beteende i form av kriminalitet och aggressivitet (Mahoney & Stattin, 2000; 

Mahoney m.fl., 2004). Mahoney m.fl. (2004) har även funnit att personer som deltar i 

aktiviteter vid fritidsgårdar har högre andel gripanden för brott. Även om man slutar gå till 

fritidsgården finns det antisociala beteendet kvar, vilket kan tyda på att de har utvecklat en 

avvikande livsstil. På motsvarande sätt visar delaktighet i strukturerade aktiviteter samband 

med bestående fördelar (Mahoney m.fl., 2001, 2004). 

En förklaring till sambandet mellan de olika formerna av aktiviteter och kriminalitet skulle 

kunna vara att välanpassade ungdomar väljer strukturerade aktiviteter medan problemtyngda 

ungdomar väljer ostrukturerade aktiviteter. Forskare har dock funnit att sambandet kvarstår 

när man kontrollerar för bakgrundsfaktorer (Mahoney m.fl., 2004; Mahoney & Stattin, 2000; 

Persson m.fl., 2004, 2007). Det är viktigt att notera att om delaktighet i fritidsaktiviteter 

definieras som att delta i både strukturerade och ostrukturerade aktiviteter kan resultatet bli att 

det inte finns något samband med antisocialt beteende eftersom sambanden går i motsatt 

riktning. Enligt Mahoney och Stattin (2000) är det intressanta inte huruvida en person deltar i 

någon aktivitet överhuvudtaget utan vilken form av aktivitet personen deltar i. 

Övertygelse i form av förtroende för samhället 

Hirschi (1969) skriver att övertygelse är en av de viktigaste förklarande variablerna inom de 

flesta sociologiska teorier om brott. Övertygelse innebär att individen tror på samhällets 

normer och regler. En person som respekterar och tror på samhällsnormerna har svårt för att 

bryta dessa. Hirschi antar att individer i olika hög grad anser att de bör följa lagen och normer 

och de som inte anser det tenderar att i högre grad bryta mot dem. Detta behöver inte betyda 
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att individen inte anser att handlingen är fel utan enbart att individen har en svagare moralisk 

övertygelse.  

Menard & Huizinga (1994) menar att även om svag övertygelse tenderar att komma före det 

olagliga beteendet så råder sedan ett starkare samband för att olagligt beteende påverkar 

övertygelse. Agnews (1991) undersökning av longitudinella studier visar att övertygelse får 

olika resultat men när de visar på ett samband får det enbart måttlig effekt. Annan forskning 

visar dock att övertygelse att följa samhällets regler och konventionella värderingar har en 

stor betydelse för ungdomars egen brottslighet (Ring, 1999, 2001).  

Det finns ett tydligt samband mellan anknytning och övertygelse. Individer utan starka band 

till föräldrar lägger inte vikt vid auktoriteters godkännande vilket påverkar övertygelsen om 

samhällets normer. Ungdomar med svag anknytning och åtaganden har mindre sannolikhet att 

känna sig bundna till konformitet eftersom det saknas respekt för de som företräder 

konformitet. Det finns alltså samband och påverkan mellan de sociala banden men Hirschi 

menar att det även finns en oberoende effekt (Hirschi, 1969). 

Feministisk kritik 

Feministiska forskare har riktat stark kritik mot Hirschi för att han utesluter flickor ur sin 

studie trots att det är just flickor som begår minst brott (Sarnecki, 2003). Eftersom Hirschi 

menar att det är frågan varför de flesta inte begår brott som är den intressanta är en uteslutning 

av de minst brottsbelastade märklig. Kritiker menar att det är det faktum att kvinnor begår så 

få brott som gör att deras brottslighet (eller frånvaron av den) är viktig för att kunna förstå 

kriminalitet (Sarnecki, 2003). Cirka 35 procent av eleverna i Hirschis urval är flickor men 

dessa exkludera utan att någon teoretisk förklaring anges. Hirschi skriver: 

”eftersom flickor har försummats för länge av studenter av brottslighet, är uteslutandet av dem svår 

att rättfärdiga” (Hirschi, 1969:35-36).  

Den mest grundläggande kritiken av kriminologiska teorier från feministiska forskare är att 

man använder sig av mannen som standard för att förklara mänskligt beteende och att teorier 

om manlig kriminalitet antas vara universella (Daly & Chesney-Lind, 1988; Sarnecki, 2003). 

Sarnecki (2003:207) referar till Leonard (1982) som menar att prediktioner av kvinnligt 

beteende omöjligt kan göras utifrån teorier som enbart är baserade på manligt beteende.  

Andra studier visar olika resultat vad gäller att generalisera manliga teorier till att gälla även 

kvinnor. Steffensmeier (1996) menar att det finns bevis för att flera förklarande faktorer är det 

samma vad gäller manlig och kvinnlig brottslighet och att traditionella teorier som t.ex. 
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Hirschis teori om sociala band åtminstone till viss del kan förklara kvinnors brott, speciellt när 

det kommer till mindre allvarliga brott. 

Politiskt motiverade brott 

En brottslig handling är en i lagen straffbelagd handling. Lagen är skapad för att samhället ska 

kunna kontrollera individen och påverka denna att bete sig i linje med samhällets 

förväntningar (Sarnecki, 1981). Inställningen till brott och vad detta beror på är intressant att 

undersöka eftersom att denna lägger grunden för individens motivation att begå brott i 

framtiden (Pardini m.fl. 2005).  

Ungdomen är den period i livet då individer i allmänhet begår flest brott (Sarnecki, 1981).  

”Brottsligt beteende av lindrigare slag hör kanske i denna ålder snarare till reglerna än till 

undantagen, främst bland pojkar” (Sarnecki, 1981:269). 

Säkerhetspolisens och Brottsförebyggande rådets undersökning av vänster- och 

högerextremister visar att politisk kriminalitet är en ungdomsföreteelse, de flesta som 

begår politiska brott är mellan 15 och 19 år medan relativt få är över 25 år och mycket 

få över 30 år (Korsell, 2009:13). Den mest brottsaktiva perioden vad gäller politiska 

brott är gymnasieåren.  

Flyghed (2001) menar att politisk brottslighet är kontroversiell. Skillnaden mellan traditionell 

och politisk brottslighet är syftet med handlingen. Det politiska brottet har en ideologisk eller 

politisk orsak med syfte att påverka samhället. Brottet är ett medel, inte handlingens mål. 

Enligt Flyghed (2001) finns det en artskillnad mellan traditionell och politisk kriminalitet. De 

individer han undersökt som begår politiska brott har inte svaga sociala band till familj, skola 

eller vänner. Detta skulle innebära att teorin om sociala band inte kan förklara beteendet hos 

personer som begår politiska brott. Ungdomsstyrelsen (2007) skriver att det som är 

utmärkande för personer som begår politiska brott är att det finns ett samhällsintresse och att 

de har lågt förtroende för samhället. 

En stor del av den tidigare forskningen undersöker politisk brottslighet utan våld, framförallt 

civil olydnad som präglas av öppenhet och icke-våld. I de fall som våld anses vara berättigat 

handlar det om våld mot egendom inte mot person (Flyghed, 2001). Civil olydnad är inte ett 

brott som det finns någon stark åsikt mot, enbart 47 procent ansåg i en undersökning att det 

ska vara straffbart att klättra upp i träd för att hindra ett väggbygge utifrån miljöskäl. Av de 

som ansåg att det borde vara straffbart såg 80 procent det som inte allvarligt eller mindre 
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allvarligt (Axberger, 1996:116, 122). Det får antas att politiskt våld ses som ett allvarligare 

brott och att våld mot person bedöms vara allvarligare än våld mot egendom. Undersökningar 

visar att fysisk skada har väsentligt större betydelse än materiell förlust hos allmänheten 

(Axberger, 1996; Linden & Similä, 1982). 

De senaste decenniernas politiska våldsanvändning har enligt Flyghed (1998) främst riktat sig 

mot egendom. Medan Flyghed menar att det främst handlar om våld mot egendom handlar en 

stor andel av våldet enligt Korsell (2009) främst om attacker mot meningsmotståndare i 

motsatt gruppering.  

Kön 

Det finns stora skillnader i brottsbelastning mellan män och kvinnor. Män är i mycket högre 

grad belastade än kvinnor och står för en överväldigande andel av alla brott (Sarnecki, 2003). 

I undersökningar av ungdomars självdeklarerade brottslighet anger 8,9 procent av pojkarna 

och 3,4 procent av flickorna att de använt våld mot person utanför familjen, vad gäller 

skadegörelse har 37,7 procent av pojkarna och 26,8 procent av flickorna begått ett sådant brott 

(Ring, 2010:66-67). Förutom att kvinnor begår färre brott är den kvinnliga brottsligheten 

mindre grov än männens (Sarnecki, 2003).  

Sambandet mellan riskfaktorer för brott och brottsbelastning har i flera studier visats vara lika 

mellan män och kvinnor (Sarnecki, 2003). Sarnecki skriver att empiriska studier visar att om 

man bortser från skillnaden i omfattningen av brottslighet visar flickor och pojkar stora 

likheter vad gäller det brottsliga beteendet.  

Hirschi menar att kön troligen har en effekt på brottslighet men att det egentligen orsakar 

effekter på de oberoende faktorerna och inte har någon direkt effekt på brottsligheten 

(Hirschi, 1969). Forskning har visat att pojkar har större sannolikhet att ha en tolerant 

inställning till brott i ungdomen vilket även visar samband med en ökning av antisocialt och 

aggressivt beteende (Pardini mfl, 2005).  

Hypoteser 

Nedan följer de hypoteser som är resultatet av den teoretiska genomgången och som testas i 

avsnittet resultat. 

 Ungdomar tenderar att ha mer positiv inställning till politiskt motiverat våld än äldre. 
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 Ungdomar har fler och/eller starkare samband mellan de sociala banden och 

inställning till politiskt motiverat våld än äldre. 

 Stark anknytning till föräldrar tenderar att vara förknippat med negativ inställning till 

politiskt motiverat våld. 

 Åtagande i arbete eller utbildning tenderar att vara förknippat med negativ inställning 

till politiskt motiverat våld. 

 Delaktighet i strukturerade fritidsaktiviteter och föreningar tenderar att vara förknippat 

med negativ inställning till politiskt motiverat våld. 

 Delaktighet i ostrukturerade aktiviteter (fritidsgårdar) tenderar att vara förknippat med 

positiv inställning till politiskt motiverat våld. 

 Högt förtroende för samhället tenderar att vara förknippat med negativ inställning till 

politiskt motiverat våld. 

 Pojkar har mer positiv inställning till politiskt våld än flickor. 

 Teorin om sociala band kan inte förklara flickors inställning till politiskt motiverat 

våld. 

 Det råder en artskillnad mellan politiska och traditionella brott som gör att det inte bör 

finnas likartade samband mellan de sociala banden och inställning till politiskt 

motiverat våld och traditionella brott. 

Metod 

Empiriskt material 

Denna studie bygger på ett tidigare insamlat empiriskt material från Attityd- och 

värderingsundersökningen utförd av Ungdomsstyrelsen på uppdrag av regeringen med hjälp 

av Statistiska centralbyrån 2007. Materialet samlades in med hjälp av enkäter via e-post som 

skickades till 7500 individer i åldrarna 16-74 år. Individerna valdes ut med ett obundet 

slumpmässigt urval från register över hela befolkningen (Ungdomsstyrelsen, 2007). Den 

uppsättning av datamaterialet som används för denna undersökning innehåller inte sena svar 

vilket innebär att det är något mindre.  



11 

 

Uppsatsen genomför en sekundäranalys av tidigare insamlad data eftersom inhämtning av 

primär information är alltför tidskrävande i relation till kursens omfattning. Bryman (2002) 

anger att det kan finnas fördelar med att göra en sekundäranalys vilka förutom tidsaspekten 

bland annat är att den insamlade datan tenderar att vara av god kvalitet, mer tid kan ägnas åt 

dataanalysen, ytterligare analys av insamlad data kan ge nya tolkningar samt att redan 

insamlad data utnyttjas utöver den ursprungliga frågeställningen. En av de stora nackdelarna 

med sekundäranalys är att det kan saknas nyckelvariabler för teorin man avser att undersöka 

(Bryman, 2002). Det sistnämnda diskuteras vidare i avsnitten validitet och reliabilitet samt 

operationaliseringar. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att de frågor som ställs i frågeformuläret faktiskt svarar på det som vi vill 

undersöka. En hög validitet brukar sägas innebära att det inte finns några systematiska fel 

(Djurfeldt m.fl., 2003). Reliabilitet innebär att de teoretiska begreppen mäts på rätt sätt, 

problem med reliabilitet kan t.ex. vara att frågorna är svåra att förstå, otydliga svarsalternativa 

osv. Hög reliabilitet kännetecknas av att det inte finns några slumpmässiga fel, alltså att en 

replikation av studien med samma mätinstrument skulle ge hög överensstämmelse (Djurfeldt 

m.fl., 2003). Eftersom denna uppsats använder redan insamlat material kan inte 

frågeformulärets validitet eller reliabilitet påverkas. Dock kan man diskutera hur de teoretiska 

begreppen har operationaliserats, används rätt mått för att svara på frågeställningarna? Vidare 

diskussion om detta kommer vid respektive variabels operationalisering. 

Operationaliseringar 

Nedan följer en beskrivning av hur undersökningens olika variabler har konstruerats. En 

anledning till att detta bör beskrivas är att det är mycket viktigt för att en annan forskare ska 

kunna replikera studien (Bryman, 2002). För deskriptiv statistik för beroende och oberoende 

variabler se tabell A1 i bilaga 1. 

Kön  

Respondenterna har kodats in i två grupper efter kön, där kvinnor är kodade 0 och män 1. 
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Åldersgrupper 

Ungdomar är ett svårdefinierat begrepp eftersom det inte är tydligt avgränsat åldersmässigt 

(Estrada & Flyghed, 2001). Det centrala i ungdomsbegrepp är dock inte ålder utan 

övergången mellan barndom och vuxenlivet som man antar utgör en viktig och avgörande del 

i utvecklingen (Sarnecki, 1981). Åldersindelningen görs utifrån antaganden om när denna 

utveckling sker. Avgränsningen av ungdomar har förut ofta gjorts utifrån tonåren men som 

Ungdomsstyrelsen (2007) skriver kan en senareläggning av vuxenfaktorer såsom längre 

studieperiod, senare etablering på arbetsmarknaden och bildande av familj motivera en 

förskjutning. I materialet är majoriteten i gruppen 16-24 år studerande (63,3% jämfört med 

enbart 25,9% som har antingen deltid- eller heltidsarbete) och en klar minoritet har barn 

(3,6%). Individerna i materialet delas upp i åldersgrupperna ungdomar, kodade 0, och äldre, 

kodade 1. Ungdomar är individer mellan 16-24 år medan äldre är personer i åldrarna 25-74 år  

Anknytning till föräldrar 

Föräldraanknytning mäts med frågan ”Är du nöjd eller missnöjd med relationen till dina 

föräldrar?” med svarsalternativ 1-5 där 1 = ”helt missnöjd” och 5 = ”helt nöjd” samt 6 = ”inte 

aktuellt”. Variabeln har kodats till tre kategorier; svag anknytning (värde 1) för de med 

svarsalternativ 1-2, medel (värde 2) för de med svarsalternativ 3 och stark anknytning (värde 

3) för de med svarsalternativ 4-5. Svarsalternativ 6 (inte aktuellt) är kodat som bortfall.  

Det kan ifrågasättas om denna fråga verkligen mäter anknytning till föräldrar eftersom frågan 

lyder ”är du nöjd eller missnöjd med relationen” och alltså egentligen inte frågar om man har 

en nära eller bra relation. Det kan tänkas att respondenten inte har en särskilt stark anknytning 

men är nöjd med det och därmed svarar helt nöjd och felaktigt kodas som stark anknytning. 

Även det motsatta är möjligt om man har en mycket nära relation men är missnöjd med 

denna. Alternativet inte aktuellt har kodats som bortfall eftersom det är oklart vad denna 

egentligen säger om anknytningen. Inte aktuellt kan innebära att man har mycket dålig 

anknytning (alltså ingen relation är aktuell) eller att föräldrarna inte lever vilket inte säger 

något om hur anknytningen varit.  

Eftersom denna variabel är den som starkast kan ifrågasättas om den verkligen mäter det den 

avser att mäta kontrolleras detta mått. En tidigare undersökning visar ett samband mellan 

föräldraanknytning och psykosomatiska besvär som innebär att goda föräldrarelationer ger 

mindre psykosomatiska besvär (Östberg, 2001:253, 260). Andelen i Östbergs undersökning 

med psykosomatiska besvär är 28 procent vilket stämmer överens med det aktuella materialet 
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som visar en andel på 27,4 procent. Sambandsmåttet i det aktuella datamaterialet visar ett 

negativt samband (-0,391, signifikant på enprocentsnivån) som överensstämmer med Östbergs 

(2001) undersökning, alltså att svag föräldraanknytning i större utsträckning leder till 

psykosomatiska besvär. Detta visar att det verkar som att uppsatsens mått mäter 

föräldraanknytning. 

Åtagande i studier och arbete 

Åtagande mäts med frågan ”Vilken är din nuvarande sysselsättning?” med svarsalternativen 

1-8 = olika former av utbildning, 9 = föräldraledig, 10 = hemmaman/fru, 11 = värnplikt eller 

civilplikt, 12 = sjukskriven, 13 = sjukpensionär, 14 = arbetslös, 15 = deltar i 

arbetsmarknadsprogram/åtgärd, 16 = arbetar deltid, 17 = arbetar heltid. Variabeln har kodats 

till en dikotom variabel, där värdet 0 innefattar de som saknar åtagande i studier 

(svarsalternativ 10, 13-15) och värdet 1 innefattar de som har åtagande i studier och arbete 

(svarsalternativ 1-8 och 16-17).   

De svarsalternativ som skulle kunna vara något oklara är föräldralediga, hemmaman/fru, 

värnplikt, sjukskrivna samt sjukpensionär. Individer som är föräldralediga, värnpliktiga samt 

sjukskrivna kan både ha eller sakna åtagande annars varför det inte går att uttala sig om deras 

åtagande. För sjukskrivna går det dessutom inte att utläsa hur lång denna period är och 

därmed hur stor påverkan detta kan antas ha. Då det är svårt att tolka dessa kategorier samt att 

det handlar om ett litet antal (3,4 procent för ungdomar, 5,4 procent för äldre) har dessa 

kodats som bortfall. Hemmaman/fru och sjukpensionärer har kodats som saknar åtagande 

eftersom dessa alternativ oftast handlar om en längre tidsperiod som kan antas påverka i större 

omfattning.  

En möjlig svaghet gällande uppsatsens operationalisering av åtagande är att Hirschi (1969) 

mäter åtagande som vilken nivå av utbildning eller jobb som individen vill uppnå samt 

förväntas uppnå medan detta bara mäter den faktiska sysselsättningen. De mål och förväntade 

resultat som finns i gruppen som deltar i undervisning kan antas vara vitt skilda. 

Delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter samt föreningar 

Delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter mäts med frågan ”Vad sysslar du med på din 

fritid?” där alternativ ”idrottar/motionerar i klubb eller förening” samt ”deltar i gemensam 

bön, gudtjänst, religiöst möte” valts som organiserade aktiviteter medan övriga alternativ 

anses vara oorganiserade aktiviteter (t.ex. ”är med kompisar…”) eller aktiviteter som kan vara 
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både organiserade eller oorganiserade vilket inte framgår av frågan (t.ex.  ”sjunger, spelar, 

målar, syr…”). Svarsalternativen är 1 = ”varje dag”, 2 = ”varje vecka”, 3 = ”varje månad”, 4 

= ”varje år” samt 5 = ”aldrig”, dessa har kodats till kategorierna deltar i organiserad 

fritidsaktivitet (värde 1) för de med svarsalternativ 1-3 och deltar inte i organiserad 

fritidsaktivitet (värde 0) för de med svarsalternativ 4-5.  

Delaktighet i föreningar/organisationer mäts med frågan ”Deltar du i möten eller aktiviteter 

med någon av föreningarna/organisationerna nedan?”, de svarsalternativ som angavs var: 

”facklig organisation”, ”politiskt parti/organisation, även kvinno- eller ungdomsförbund”, 

”elevråd, elev- eller studentförening”, ”invandrarförening”, ”idrottsförening”, ”scouter eller 

annan friluftsförening”, ”miljögrupp/organisation, naturförening”, ”dator-, roll- och 

konfliktspelsförening”, ”kultur-, musik-, dans-, film- eller teaterförening”, ”annan 

hobbyförening (motor, slöjd, häst, hund m.m).”, ”förening för djurens rättigheter”, 

”kvinnogrupp/förening”, ”Grupp/förening inom Svenska kyrkan eller annat religiöst 

samfund”, ”Humanitära hjälporganisationer eller förening/grupp för frivilligt socialt arbete”, 

”nykterhetsorganisation/förening” samt ”annan förening”. Svarsalternativen är 1 = ”jag 

deltar”, 2 = ”nej, men jag har varit med förut” eller 3 = ”nej, jag deltar inte och har inte gjort 

förut heller” vilka har kodats om till kategorierna deltar (värde 1) för de med svarsalternativ 1 

och deltar ej (värde 0) för de med svarsalternativ 2-3.  

Dessa variabler har slagits ihop till variabeln delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter och 

föreningar och kodats så att individer med värde 0 (alltså deltar ej på alla frågor) ingår i 

kategorin deltar ej (värde 0) och individer med värde 1-18 (deltar på en eller flera alternativ) 

ingår i kategorin deltar (värde 1). 

Delaktighet i ostrukturerad aktivitet (fritidsgård) 

Delaktighet i ostrukturerad aktivitet (fritidsgård) mäts i frågan ”Vad sysslar du med på din 

fritid” för ”går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande” med svarsalternativen 1 = ”varje 

dag”, 2 = ”varje vecka”, 3 = ”varje månad”, 4 = ”varje år” och 5 = ”aldrig”. Variabeln har 

kodats till värde 1 för de som deltar i ostrukturerad aktivitet (svarsalternativ 1-3) och värde 0 

för de som inte deltar i ostrukturerad aktivitet (svarsalternativ 4-5). 

Förtroende för samhället 

Förtroende mäts med frågan ”Hur stort förtroende känner du för...?” vad gäller alternativen 

”försvaret”, ”rättsväsendet”, ”massmedia”, ”facket”, ”polisen”, ”riksdagen och regeringen”, 
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”sjukvården”, ”det sociala välfärdssystemet”, ”EU”, ”FN” och ”Svenska kyrkan”. 

Svarsalternativen är 1-5, där 1 = ”mycket litet” och 5 = ”mycket stort”. För att skapa ett index 

för förtroende för (det svenska) samhället togs EU och FN bort eftersom dessa är överstatliga 

organ. Övriga faktorer har delats in i ett totalindex med samtliga faktorer samt ett delindex 

bestående av rättsväsendet, polisen och riksdagen och regeringen. Delindexet stämmer väl 

överens med den bakomliggande teorin. De variabler som ingår i totalindexet uppvisar en 

signifikant korrelation mellan 0,067 och 0,594 mellan varandra. De variabler som ingår i 

delindexet uppvisar en signifikant korrelation mellan 0,484 och 0,594 mellan varandra. 

Totalindexet består av nio faktorer vilket ger samtliga individer ett värde mellan 9-45. 

Totalindexet har klassindelats till kategorierna lågt förtroende för de med värde upp till 18, 

medel för de med värde 19-27 samt högt förtroende för de med värde 28 och högre. 

Delindexet består av tre faktorer vilket ger samtliga individer ett värde mellan 3-15. Det har 

klassindelats till kategorierna lågt förtroende för de med värde upp till 6, medel för de med 

värde 7-9 samt högt förtroende för de med värde 10 och högre. Samtliga individer med 

bortfall på någon delvariabel är kodade som bortfall. 

Inställning till politiskt motiverat våld 

Inställning till politiskt motiverat våld mäts med frågan ”I vilken utsträckning kan följande 

handlingar rättfärdigas?” för alternativet ”Att bruka våld i politiskt syfte” med svarsalternativ 

1-5, där 1 = ”är aldrig rätt” och 5 = ”kan vara rätt”. Denna variabel har klassindelats till 

kategorierna negativ inställning (värde 1) för de med svarsalternativ 1-2, neutral inställning 

(värde 2) för de med svarsalternativ 3 och positiv inställning (värde 3) för de med 

svarsalternativ 4-5. Den klassindelade variabeln används i sambandsanalyserna samt i den 

multipla regressionsanalysen. För att kontrollera den multipla regressionsanalysen används 

två alternativa variabler i den logistiska regressionen, en binär variabel där negativ och neutral 

=0 och positiv =1 och en binär variabel där negativ = 0 och neutral och positiv = 1. 

Inställning till traditionella brott 

Inställningen till traditionella brott mäts i undersökningen genom frågan ”I vilken 

utsträckning kan följande handlingar rättfärdigas?” med svarsalternativ mellan 1-5, där 1 = ”är 

aldrig rätt” och 5 = ”kan vara rätt”. De alternativ som är relevanta för inställning till 

traditionella brott är ”att skatte-/bidragsfuska…”, ”att undvika betala biljetten på buss eller 

tåg”, ”att köpa något man vet är stulet”, ”att använda narkotika”, ”att köra rattfull…”, ”att 
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köpa ut sprit till ungdomar under 20 år”, ”att anställa någon utan att betala skatt…”, ”att köpa 

sexuella tjänster”, ”att ladda ner musik/filmer från internet utan att betala”, ”att använda våld 

för att försvara egendom eller vän/anhörig”, ”att måla graffiti på offentliga platser” samt ”att 

använda dopningspreparat…”. Indexet består av 12 variabler och varje individ får ett värde 

mellan 12-60. Indexet har klassindelats så att individer som har ett värde upp till 24 på 

totalindexet kodats som att de har en negativ inställning och fått värdet 1, de med ett värde 

mellan 25-36 har ansetts vara neutrala och fått värdet 2, medan de individer som fått 37 och 

över på totalindexet ansetts ha en positiv inställning och fått värdet 3. 

Psykosomatiska besvär 

Psykosomatiska besvär mäts med frågan ”Hur ofta du haft följande besvär under det senaste 

halvåret?” för alternativen ”huvudvärk”, ”ont i magen” och ”svårt att somna” (samma 

variabler som använts i Östberg (2001)). Svarsalternativen är 1 = varje dag, 2 = flera gånger i 

veckan, 3 = en gång i veckan, 4 = någon gång i månaden samt 5 = mer sällan eller aldrig. 

Variabeln är kodad så att de som aldrig eller sällan har psykosomatiska besvär får värde 0 

(svarsalternativ 3-5) och de som har psykosomatiska besvär ofta får värde 1 (svarsalternativ 1-

2). 

Bortfall 

Externt bortfall, så kallat objektsbortfall, innebär att respondenten inte svarat på enkäten. 

Detta kan t.ex. bero på att respondenten inte vill delta, inte går att nå eller att respondenten är 

förhindrad att medverka (Ungdomsstyrelsen, 2007). Svarsfrekvensen för hela gruppen är 53 

procent. Det totala antalet svar som är inkluderade i det aktuella datamaterialet är 3632, 

bortfallet på grund av sent svar är 343 respondenter.  

Förutom det externa bortfallet kan det finnas partiella bortfall där respondenten inte svarat på 

enskilda frågor i enkäten. Partiellt bortfall kan ha olika orsaker, t,ex, kan frågan vara svår att 

förstå, uppfattas som känslig, glömts bort eller haft oklara instruktioner (Ungdomsstyrelsen, 

2007). Vissa variabler urskiljer sig genom något högre bortfall (efter kodning) dessa är 

föräldraanknytning (12,3 procent), åtagande (12,3 procent), fritidsgård (26,2 procent) samt 

delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter (32,2 procent). Bortfallet skiljer sig i mycket hög 

grad mellan åldersgrupperna vad gäller samtliga dessa variabler. Föräldraanknytning (2,3 

procent för ungdomar jämfört med 21,8 procent för äldre) kan bero på att äldre i högre grad 
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svarat ”inte aktuellt” vilket bör bero på att fler av deras föräldrar inte lever. Åtagande (7,9 

procent för ungdomar jämfört med 16,4 procent för äldre) kan bero på att fler i den äldre 

kategorin bör vara arbetslösa, föräldralediga osv. Fritidsgård (1,9 procent för ungdomar 

jämfört med 49,1 procent för äldre) kan bero på att äldre tycker att en sådan fråga inte är 

relevant då i princip inga äldre förutom de som arbetar där bör ha en anledning att delta. 

Delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter (10,3 procent för ungdomar jämfört med 52,7 

procent för äldre). Övriga variabler har relativt lågt bortfall mellan 2,1 procent och 4,8 

procent. För bortfall för samtliga beroende och oberoende variabler se tabell A1 i bilaga 1. 

Analysmetod 

Datamaterialet har bearbetats och analyserats i dataprogrammet SPSS. Den beroende 

variabeln är inställning till politiskt motiverat våld vilket är en variabel på ordinal nivå. De 

oberoende variablerna är alla (utom kön) på ordinal nivå.  

De statistiska beräkningar som görs är korstabulering, sambandsmåttet gamma samt multipel 

regressionsanalys (OLS). För multipel regressionsanalys krävs att den beroende variabeln är 

kontinuerlig (intervallnivå) eftersom observationens värde på den beroende variabeln antas 

vara en funktion av samtliga oberoende  variabler och värdet av feltermen vilket innebär att 

den beroende variabeln måste kunna anta alla värden som denna funktion kan ge (Berry, 

1993). I metodlitteraturen anges att i de fall som den beroende variabeln är på ordinal nivå ska 

istället den logistiska regressionsmodellen användas (Edling & Hedström, 2003 Djurfeldt 

m.fl., 2003). Dikotoma beroende variabler gör ofta att  

”sociologer nästan automatiskt vänder sig till logistisk regression, och detta rekommenderas generellt i 

böcker om kvantitativ metodologi” (Mood, 2010:68). 

Dock är den beroende variabeln i denna uppsats inte naturligt dikotom och det blir 

problematiskt att dikotomisera variabeln då det finns en mittenkategori (neutral inställning) 

som blir mycket svår att placera som antingen negativ eller positiv. Detta gör det 

problematiskt att använda en logistisk regressionsanalys för uppsatsens frågeställningar.  

Mood (2010) menar att den logistiska regressionen och tolkningen av den ofta är problematisk 

i sociologiska sammanhang. Den logistiska regressionen påverkas av att utelämnade variabler 

kan påverka variansen i den beroende variabeln även när de inte har något samband med 

övriga oberoende variabler (icke observerad heterogenitet). Oftast kan vi inte inkludera 

samtliga variabler som har en effekt vilket blir ett problem. Den effekt som den icke 
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observerade heterogeniteten har gör att man riskerar att underskatta det resultat som fås om 

den icke observerade heterogenitet beaktas. Resultaten i en logistisk regression kan inte 

jämföras mellan olika grupper, urval samt tidpunkter och inte heller mellan modeller med 

olika oberoende variabler eftersom den icke observerade heterogeniteten med stor sannolikhet 

varierar mellan dessa (Mood, 2010:68). Det innebär att det med en logistisk regression inte 

blir möjligt att jämföra resultaten mellan kön och ålderskategorier enligt uppsatsens 

frågeställningar. Om man enbart är intresserad av riktning, effektstyrka samt dess signifikans 

och inte specifikt det ickelinjära sambandet föreslår Mood att man kan använda linjär 

regressionsanalys. 

I en multipel regressionsanalys tolkas b-koefficienten som den genomsnittliga förändringen i 

den beroende variabeln när den undersökta oberoende variabeln förändras med en enhet och 

alla övriga oberoende variabler hålls konstanta (Edling & Hedström, 2003). För att utläsa hur 

stor andel av variansen på den beroende variabeln som regressionsmodellen förklarar används 

det justerade R2-värdet som justerar för att R2-värdet alltid ökar när flera variabler inkluderas 

(Edling & Hedström 2003). F-test används för att undersöka om förändringen i den förklarade 

variansen (R2-värdet) mellan olika modeller är signifikant. Det observerade F-värdet jämförs 

med ett kritiskt värde i en F-fördelning, som beror på antalet frihetsgrader samt populationens 

storlek, för att undersöka om det är signifikant och man därmed kan förkasta nollhypotesen att 

det inte finns någon skillnad mellan modellerna (Edling & Hedström, 2003). För den multipla 

regressionsanalysen används den icke-klassindelade variabeln för inställning till politiskt 

våld, eftersom ett grövre mått innehåller mindre information vilket ger en mindre andel 

förklarad varians (R2) (Djurfeldt m.fl., 2003). Den multipla regressionsanalysen kontrolleras 

med en logistisk regressionsanalys för att se om de överensstämmer vad gäller signifikanta 

effekter. 

Eftersom datamaterialet är ett tvärsnitt är det svårt att uttala sig om orsaksrelationen mellan de 

undersökta variablerna. Då samtlig information inhämtats vid samma tillfälle kan vi inte uttala 

oss om det tidsmässiga förloppet och alltså inte med säkerhet veta att den ena variabeln 

påverkade den andra (förutom för ålder och kön). Därför avgör den bakomliggande teorin och 

frågeställningarna vilken variabel som är oberoende (Djurfeldt m.fl., 2003). 
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Resultat 

Åldersgrupper 

En analys av sambanden mellan inställning till politiskt motiverat våld och 

föräldraanknytning, åtagande, delaktighet samt förtroende för åldersgrupperna äldre och 

ungdomar visar att äldre enbart får ett signifikant samband (gammavärde -0,279) vad gäller 

anknytning. Det är mycket små skillnader vad gäller detta samband mellan ungdomar och 

äldre. Dock finns det färre signifikanta samband för äldre än för ungdomar. Detta visar att 

hypotesen att ungdomar har starkare och/eller fler samband mellan de sociala banden och 

inställning till politiskt motiverat våld är korrekt om än inte starkare i det fall där äldre 

faktiskt hade ett signifikant samband, vilket syns i tabell 1 på sida 22. Som väntat är det även 

en lägre andel äldre som har en positiv inställning till politiskt motiverat våld (2,3 procent 

jämfört med 5,3 procent för ungdomar). Sambandsmåttet gamma visar ett signifikant samband 

(-0,289) mellan ålder och inställning till politiskt motiverat våld som visar att yngre har 

positiv inställning i högre grad än äldre. Hypotesen att äldre tenderar att ha mer negativ 

inställning får stöd. Då resultatet stämmer överens med förväntningarna samt att Hirschis 

undersökning baseras på ungdomar görs resterande analys med enbart ungdomar som 

undersökningsgrupp. 

Sociala band; anknytning, åtagande, delaktighet 

och övertygelse 

Notera att följande analyser enbart görs för åldersgruppen ungdomar. Hypotesen för 

föräldraanknytning säger att en stark föräldraanknytning är förknippat med negativ inställning 

till politiskt motiverat våld. Andelen med stark anknytning är mycket hög, hela 79 procent 

uppger att de har en stark anknytning till sina föräldrar. Korstabellen visar ett tydligt mönster 

att individer med stark anknytning i mindre utsträckning har en positiv inställning till politiskt 

motiverat våld (4,6 procent jämfört med 10,7 procent för svag anknytning) och i högre 

utsträckning har en negativ inställning (91 procent jämfört med 80,4 procent). Det finns ett 

negativt samband med ett gammavärde på -0,285 som är signifikant på enprocentsnivån. 
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Detta innebär alltså att hypotesen får stöd, individer med stark anknytning har mer negativ 

inställning till politiskt motiverade brott.  

Enligt hypotesen ska åtagande i studier eller arbete vara förknippat med negativ inställning till 

politiskt motiverat våld. En mycket liten del av ungdomarna saknar åtagande i form av studier 

och arbete, enbart 7,6 procent. Uträkningen av sambandsmåttet gamma visar att det inte finns 

något statistiskt signifikant samband mellan dessa variabler. Hypotesen får inget stöd. 

Hypotesen om delaktighet säger att delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter är förknippat 

med negativ inställning till politiskt motiverat våld. Uträkningen visar dock att det inte finns 

något statistiskt signifikant samband mellan dessa variabler. Korstabellen visar även ett 

mycket likartat mönster för de båda kategorierna deltar och deltar ej i organiserade 

fritidsaktiviteter. Enligt detta verkar det inte finnas något samband. Hypotesen får alltså inte 

stöd. Delaktighet i fritidsgårdar ska enligt hypotesen vara förknippat med positiv inställning 

till politiskt motiverat våld. Korstabellen visar att något fler individer i gruppen som deltar i 

fritidsgård har en positiv inställning (9 procent jämfört med 4,8 procent för de som ej deltar) 

och något färre har en negativ inställning (84,4 procent jämfört med 90,1 procent). Det finns 

dock inget statistiskt signifikant samband mellan dessa variabler. Inte heller denna hypotes 

om delaktighet i fritidsaktiviteter får stöd. 

Variabeln förtroende för samhället visar att ungdomar som grupp har ett relativt högt 

förtroende, enbart 11,7 procent hade lågt förtroende på totalindex och 21,2 procent på 

delindexet. Enligt hypotesen ska ett högt förtroende för samhället vara förknippat med negativ 

inställning till politiskt motiverat våld. Totalindexet visar att det finns ett negativt samband 

med ett gammavärde på -0,300 som är signifikant på enprocentsnivån. Delindexet ger ett 

mycket likt samband på -0,308 som även det är signifikant på enprocentsnivån. Detta innebär 

att individer med högt förtroende har en mer negativ inställning, hypotesen får således stöd. 

Kön 

Pojkar ska enligt hypotesen ha mer positiv inställning till politiskt motiverat våld än flickor. 

Endast 3,1 procent av kvinnorna har en positiv inställning till politiskt motiverat våld medan 

hela 94,2 procent har en negativ inställning jämfört med 8 procent med positiv inställning och 

83,5 procent negativ inställning för pojkar. Sambandsmåttet visar på ett starkt samband 

(0,510) signifikant på enprocentsnivån. Detta stämmer överens med hypotesen som därmed 

kan antas. Den andra hypotesen gällande kön och sociala band säger att teorin om sociala 
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band inte kan förklara kvinnors inställning till politiskt motiverat våld. För föräldraanknytning 

finns det dock ett ganska starkt negativt samband (-0,348) signifikant på femprocentsnivån 

som visar att stark anknytning till föräldrar ger en mer negativ inställning till politiskt våld för 

flickor. Sambandet är negativt även för pojkar men något svagare (-0,257) även det 

signifikant på femprocentsnivån. Hypotesen att stark föräldraanknytning är förknippat med 

negativ inställning stämmer alltså för både pojkar och flickor. Nästa variabel som kontrolleras 

för flickor är åtagande, vilket inte var signifikant för hela ungdomsgruppen. Det ger inte några 

signifikanta samband för flickor eller pojkar. Ingen av hypoteserna om fritidsaktiviteter ger 

några signifikanta samband varken för flickor eller pojkar, denna variabel verkar alltså inte 

kunna förklara något av könens inställning till politiskt motiverat våld.  

Det finns inga statistiskt signifikanta samband för totalindex eller delindex för förtroende för 

samhället för flickor Det går dock inte att uttala sig om sambandsmåttet inte blir signifikant på 

grund av variabelns skeva fördelning eller för att det faktiskt inte råder något samband. 

Korstabellen för detta samband visar en tendens att lågt förtroende ger något mer positiv 

inställning men skillnaderna är inte särskilt stora. Värt att notera är att sambanden för pojkar 

blir starkare vid en enskild analys jämfört med analysen av alla ungdomar. Pojkarna får ett 

gammavärde på -0,373 för totalindexet och -0,386 för delindexet båda signifikanta på 

enprocentsnivån. Förtroende för samhället kan alltså förklara pojkars inställning till politiskt 

motiverat våld men inte flickors inställning. 

Den närmare undersökningen av skillnaderna mellan flickor och pojkar visar att den 

feministiska kritiken stämmer vad gäller att man inte kan ta en teori baserad på en grupp och 

generalisera den till hela populationen. Resultaten visar att det verkar finnas olika förklaringar 

till flickor och pojkars inställning till politiskt motiverat våld. Flickor får enbart signifikanta 

samband med föräldraanknytning av de undersökta sociala banden medan pojkar även får 

signifikanta samband för förtroende för samhället. Den uppställda hypotesen var att teorin inte 

kan förklara flickors inställning till politiskt motiverat våld. Det verkar inte som att teorin i sin 

helhet kan förklara varken flickor eller pojkars inställning utan att det enbart är enskilda 

variabler som förklarar inställningen till politiskt motiverat våld. 
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Sammanställning av sambandsanalyser 

Nedan följer en sammanställning av samtliga resultat från ovanstående sambandsanalyser. 

Kategorin samtliga har lagts till för att åskådliggöra skillnaden mot de resultat vi fått om vi 

inte hade delat upp urvalet i olika kategorier vad gäller ålder och kön.  

Tabell 1. Sammanställning av resultat av sambandsmåttet gamma mellan inställning till politiskt våld och 

sociala band för olika urvalsgrupper (Signifikanta samband markerade med fet stil) 

Sociala band Samtliga Äldre Ungdomar Flickor Pojkar 

Föräldraanknytning -0.208* -0.279** -0.285* -0.348** -0.257** 

Åtagande 0.114 0.262 -0.096 0.114 -0.162 

Delaktighet aktiviteter 0.029 0.101 -0.011 -0.141 0.008 

Delaktighet fritidsgård 0.259 0.050 0.253 0.278 0.111 

Förtroende totalindex -0.184* 0.009 -0.300* -0.104 -0.373* 

Förtroende delindex -0.243* -0.115 -0.308* -0.085 -0.386* 

*= 99% signifikans **= 95% signifikans 

För att undersöka om det råder en artskillnad mellan inställning till politiskt motiverat våld 

och inställning till traditionella brott beräknas gamma för de oberoende variablerna och 

inställning till traditionella brott som presenteras i tabell 2. Om det råder en artskillnad bör det 

inte finnas samma eller likartade samband. 

Tabell 2. Sammanställning av resultat av sambandsmåttet gamma mellan inställning till traditionella brott 

och sociala band för olika urvalsgrupper. (Signifikanta samband markerade med fet stil) 

Sociala band Samtliga Äldre Ungdomar Flickor Pojkar 

Föräldraanknytning -0.267* -0.225* -0.304* -0.278* -0.358* 

Åtagande 0.218* 0.337* -0.024 0.158 -0.175 

Delaktighet aktiviteter -0.030 0.051 -0.083 -0.151* -0.039 

Delaktighet fritidsgård 0.135 -0.246 0.152 0.050 0.106 

Förtroende totalindex -0.275* -0.251* -0.298* -0.286* -0.301* 

Förtroende delindex -0.278* -0.247* -0.285* -0.224* -0.333* 

*= 99% signifikans **= 95% signifikans 
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Tabell 1 visar mycket stora likheter med tabell 2. Samtliga signifikanta samband i tabell 

1 finns även i tabell 2 med liknande styrka och samma riktning. Den tydligaste skillnaden 

mellan tabellerna är att grupperna äldre och flickor får betydligt fler signifikanta 

samband i tabell 2 för inställning till traditionella brott. En möjlig förklaring kan vara att 

båda dessa grupper hade en mycket liten andel med positiv inställning till politiskt 

motiverat våld medan variabeln för inställning till traditionella brott är mindre skevt 

fördelad och därför får fler signifikanta samband, detta går dock inte att med säkerhet 

uttala sig om. En jämförelse av de båda tabellerna leder dock till slutsatsen att det verkar 

vara samma sociala band som förklarar inställning till politiskt motiverade brott och 

inställning till traditionella brott vilket ifrågasätter hypotesen att det skulle råda en 

artskillnad mellan de olika brottstyperna. 

Multipel regressionsanalys 

Hirschi konstaterar att det finns samband och påverkan även mellan de fyra olika sociala 

banden, trots detta hävdar han att det även finns en oberoende effekt av de olika variablerna. 

(Hirschi, 1969) För att undersöka hur stor förklaring de oberoende variablerna har på 

inställningen till politiskt motiverat våld och om sambanden kvarstår även när andra 

oberoende variabler inkluderas görs en multipel regressionsanalys. 
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Tabell 3. Regressionsanalys för inställning till politiskt motiverat våld. (Signifikanta samband markerade 

med fet stil) 

Kön (1 = man) 0.300* 0.306* 0.301* 0.301* 0.302* 0.294* 0.285* 0.163* 

Ålder (1 = äldre)  -0.114* -0.118* -0.118* -0.118* -0.115* -0.104* -0.053 

Föräldraanknytning   -0.310* -0.309* -0.308* -0.284* -0.287* -0.169** 

Åtagande i 

studier/arbete 

   -0.013 -0.012 0.000 0.008 0.011 

Delaktighet i 

organiserad fritid 

    -0.007 0.004 -0.002 -0.003 

Förtroende 

totalindex 

     -0.184* -0.182* -0.033 

Delaktighet i 

fritidsgård 

      0.182** 0.112 

Inställning till 

traditionella brott 

       1.218* 

Justerat R2-värde 0.029 0.033 0.045 0.042 0.042 0.044 0.046 0.151 

F-värde 62.208* 8.245* 12.219* 0.036 0.033 3.761** 4.344** 128.16* 

*= 99% signifikans **= 95% signifikans n = 2063 

Regressionsanalysen visar att inkluderingen av samtliga oberoende variabler förbättrar det 

justerade R2-värdet från 0,029 till 0,151 alltså från att förklara 2,9 procent till 15,1 procent av 

variansen. Innan variabeln inställning till traditionella brott inkluderas i regressionsmodellen 

är samtliga variabler som i sambandsanalysen var statistiskt signifikanta för ungdomsgruppen 

samt kön och ålder signifikanta i regressionsmodellen på antingen enprocents- eller 

femprocentsnivån. Dessutom är delaktighet i fritidsgård statistiskt signifikant i denna modell. 

Dock förklarar dessa oberoende variabler tillsammans enbart 4,6 procent av den observerade 

variansen i inställning till politiskt motiverat våld. När variabeln inställning till traditionella 

brott inkluderas ökar R2-värdet till 0,151, dock är inte längre ålder, förtroende eller 

delaktighet i fritidsgård statistiskt signifikanta. Enbart kön, anknytning samt inställning till 

traditionella brott är signifikanta i den slutliga regressionsmodellen. Det verkar som att 

variabeln inställning till traditionella brott fångar upp en del av variansen i övriga oberoende 

variabler.  

Resultaten kontrolleras genom att göra en logistisk regression med samma oberoende 

variabler där den beroende variabeln är binär. Resultaten överensstämmer (vad gäller 



25 

 

signifikanta effekter) med de som presenteras i tabell 3, kön och traditionella brott har en 

positiv signifikant effekt och föräldraanknytning har en negativ signifikant effekt. 

Diskussion 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Hirschis teori om sociala band kan användas för att 

förklara en individs inställning till brott, i detta fall politiskt motiverat våld. Studien visar att 

gruppen äldre som väntat utifrån tidigare forskning enbart får ett signifikant samband vad 

gäller de sociala banden och inställning till politiskt motiverat våld, dessutom är det ett 

svagare samband än för gruppen ungdomar. Detta resultat var väntat då Hirschis (1969) teori 

är utformad från ett material av just ungdomar. Agnew (1991) har dessutom visat att 

sambanden minskar även inom gruppen ungdomar ju äldre de blir. Flera av måtten som avser 

sociala band kan dessutom upplevas mer relevanta för ungdomar än för gruppen äldre, t.ex. 

bör en större andel ungdomar ha en aktiv relation med sina föräldrar då de bor hemma och i 

princip ingen i gruppen äldre har en rimlig anledning att delta i aktiviteter på en fritidsgård 

som vänder sig just till ungdomar.  

De sociala banden föräldraanknytning och förtroende för samhället visar signifikanta 

samband som stämmer överens med tidigare forskning samt stödjer Hirschis teori. Speciellt 

sambandet för föräldraanknytning förväntades vara starkt då tidigare forskning visar att det 

påverkar även just inställningen till brott (Pardini mfl, 2005).  

Åtagande i skola och arbete ger i denna studie inget signifikant samband med inställning till 

politiskt motiverat våld. Detta motsäger tidigare forskning som säger att individer med 

engagemang i skola och arbete i mindre utsträckning deltar i brottsliga aktiviteter. Värt att 

notera här är dock att det är en väldigt liten andel av ungdomarna som inte har något åtagande 

samt att det finns skillnader mellan denna studies mått på åtagande jämfört med Hirschis 

studie samt övrig tidigare forskning. Utförligare diskussion om detta förs nedan. Svensk 

forskning (Edmark, 2005, Öster & Agell, 2007) visar precis som denna studie att det inte 

finns något signifikant samband vad gäller just våldsbrott. Då denna studie bygger på ett 

svenskt material kan resultatet bero på att det inte finns något samband mellan åtagande och 

inställning till politiskt motiverat våld i Sverige, men att det kan finnas i andra länder. Vad 

gäller inställning till traditionella brott visar tabell 2 att det finns ett signifikant samband 
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mellan inställning till brott och åtagande för gruppen samtliga och äldre, att detta samband 

blir signifikant kan bero på att egendomsbrott som inkluderas i det teoretiska begreppet 

traditionella brott har ett samband med åtagande såsom visas i ovanstående nämnda svenska 

forskning. Inte heller resultatet för delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter eller delaktighet 

i fritidsgård (oorganiserade fritidsaktiviteter) följer förväntat samband då det inte får några 

signifikanta resultat.  

En av studiens frågor är om teorin om sociala band kan förklara inställning till politisk 

brottslighet för flickor med tanke på den feministiska kritik som har riktats mot 

kriminologiska teorier i stort och Hirschis teori i synnerhet. Studien visar att delar av teorin 

ger signifikanta samband för flickor. Det är föräldraanknytning som ger ett något starkare 

samband för flickor än för pojkar. Detta stödjer Worthens (2011) resultat som visar att 

relationen mellan föräldrar och barn ser olika ut beroende på kön samt att anknytningen 

påverkar brottsligt beteende på olika sätt, något som även verkar stämma för inställning till 

politiskt motiverat våld. Åtagande ger inga signifikanta samband för flickor, men inte heller 

för pojkar. En stor skillnad gentemot gruppen pojkar är att inget index för förtroende för 

samhället ger några signifikanta samband. Dessutom stärks sambandet mellan förtroende och 

inställning till politiskt motiverat våld vid en enskild analys för pojkar.  

Studiens resultat visar att teorin i sin helhet varken stämmer för pojkar eller flickor utan att 

det verkar finnas olika förklaringar beroende på kön. Dock får pojkarna signifikanta samband 

på flera av de sociala banden jämfört med flickorna. Resultatet stämmer överens med 

Steffensmeier (1996) som menar att teorin om sociala band åtminstone till viss del kan 

förklara kvinnlig brottslighet snarare än Leonard (1982) som hävdar att prediktioner omöjligt 

kan göras för kvinnor utifrån teorier baserade på män. Enligt tidigare forskning ska pojkar i 

högre grad ha tolerant inställning till brott (Pardini mfl 2005)  vilket får stöd av denna studie.  

Ett intressant fynd är att hypotesen att det råder en artskillnad mellan politiska brott och 

traditionella brott inte kan styrkas. Antagandet gjordes utifrån att Flyghed (2001) skriver att 

det råder en artskillnad mellan politisk brottslighet och traditionell brottslighet. Om så var 

fallet borde inte en teori om traditionell brottslighet kunna förklara inställningen till politiskt 

motiverat våld, i vilket fall inte på ett sätt som liknade förklaringen av traditionella brott. 

Studien visar att det finns mycket liknande samband vad gäller flera av variablerna även om 

det dock råder något fler signifikanta samband för inställning till traditionella brott. Det är 

dock möjligt att den artskillnad som antas finnas mellan politisk och traditionell brottslighet 

enbart visar sig hos de individer som faktiskt begår dessa brott och inte vad gäller inställning 
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till brott. Den multipla regressionsanalysen visar att inställning till traditionella brott i mycket 

hög grad fångar in övriga förklaringsvariabler då flera andra oberoende variabler inte längre 

har några signifikanta samband. Detta kan bero på att det är mycket likartade bakomliggande 

förklaringar mellan inställning till politiska brott och traditionella brott. Om utrymme fanns 

skulle en närmare undersökning angående relationen mellan traditionell och politisk 

brottslighet och dess förklaringar vara intressant.  

Den multipla regressionsanalysen visar att de sociala banden anknytning, delaktighet i 

fritidsgård samt förtroende har en individuell effekt på inställning till politisk brottslighet när 

de kontrolleras mot övriga sociala band samt kön och ålder. Gemensamt förklarar dock dessa 

oberoende variabler enbart 4,5 procent av variansen. Det är intressant att förtroende får en 

individuellt signifikant effekt även när övriga sociala band är inkluderade eftersom tidigare 

forskning har visat att förtroende för samhället skulle kunna bero just på föräldraanknytning 

och då inte ha en egen effekt (Pardini mfl 2005). Hirschis (1969) påstående att kön inte har 

någon individuell effekt utan främst en effekt på de oberoende variablerna får inte stöd. När 

inställning till traditionella brott inkluderas i regressionsmodellen är förtroendevariabeln och 

variabeln för delaktighet inte längre signifikant och styrkan för föräldraanknytning minskar. I 

den sista regressionsmodellen är enbart kön, föräldraanknytning och inställning till traditionell 

brottslighet statistiskt signifikanta. Det kan ifrågasättas huruvida inställning till traditionella 

brott bör inkluderas. Det är möjligt att inställning till traditionella brott och inställning till 

politiskt motiverat våld egentligen mäter samma sak, inställningen till brott överlag. En 

sambandsanalys visar att det råder ett mycket högt signifikant samband med ett gammavärde 

på 0,713. Slutsatsen av regressionsanalysen är att teorin om sociala band mätt med 

ovanstående mått inte kan förklara särskilt stor del av variansen i den beroende variabeln då 

dessa ensamma enbart förklara 4,5 procent av variansen, hela 95,5 procent är inte förklarade.  

Som tidigare tagits upp i uppsatsen finns det vissa problem med att undersökningsmaterialet 

inte är insamlat för undersökningens syfte. Detta gör att vissa variabler har fått mätas på sätt 

som inte varit optimala och inte överensstämmer med teori och tidigare forskning. Detta kan 

vara en orsak till skillnader i resultat jämfört med tidigare forskning. Till exempel mäts 

anknytning till föräldrar i denna undersökning enbart med frågan om respondenten är nöjd 

med relationen till sina föräldrar medan Hirschi använder en uppsättning med frågor gällande 

föräldrarnas insyn i ungdomarnas liv samt kommunikation och emotionell närhet mellan 

ungdomar och föräldrar. Trots detta visar sig variabeln anknytning ha ett signifikant samband 

med inställning till politiskt motiverat våld. En variabel som dock inte får några signifikanta 
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samband är åtagande vilket i denna studie mäts med huruvida respondenten deltar i 

undervisning eller arbete medan Hirschi mäter det i form av mål och förväntningar angående 

nivå av utbildning eller jobb. Det är mycket möjligt att många ungdomar enbart deltar i 

skolans undervisning av ren rutin eller upplevt tvång och att det inte speglar någon strävan 

mot högre utbildning eller arbete. Om de inte investerar något annat än obligatorisk tid kanske 

det inte finns särskilt mycket att förlora. Det kan därför ifrågasättas om det uteblivna 

sambandet beror på att det egentligen är något annat som mäts. Dock menar t.ex. Agnew 

(1991) att åtagande även när det är mätt i form av förväntad utbildning och arbete ger svaga 

eller icke signifikanta samband vilket stämmer överens med denna studies resultat.  

I enkäten mäts inställning till politiskt motiverad brottslighet enbart med en fråga gällande 

våld, det skulle vara intressant att även undersöka inställning till andra former av politisk 

brottslighet då det med bakgrund i den tidigare forskningen kan antas att en större andel 

accepterar politisk brottslighet som inte inbegriper våld vilket skulle ge en bättre grund för 

statistiska beräkningar om fördelningen inte blev lika skev. Det kan vara svårt att uttala sig 

huruvida en del av resultaten som inte visar statistiskt signifikanta samband beror på att det 

faktiskt inte föreligger något samband eller om det beror på en mycket skev fördelning av den 

beroende variabeln. När materialet delas upp i grupper innebär denna fördelning att vissa 

alternativ kan få så lite som 2 individer vilket gör att det är mycket svårt att få ett signifikant 

samband. Trots detta menar jag att en undersökning som denna måste kunna genomföras 

eftersom ovanliga företeelser annars inte kan undersökas. Dock kan det kräva en viss 

medvetenhet och försiktighet i tolkningen av de statistiska resultaten.  

Den tillgängliga forskningen angående inställning till brott är relativt begränsad till att snarare 

handla om inställning och åsikter gällande lämpliga straff och/eller hanteringen av brottsoffer. 

Det finns även mycket forskning gällande attityder i media samt inställning till sexualbrott. 

Jag fann inte mycket relevant forskning om bakomliggande orsaker eller teorier om vad som 

formar individens inställning till brott, än mindre inställning till politiskt motiverade brott.  

För framtida forskning finns flera intressanta frågor att närmare undersöka. Något som bör 

undersökas närmare är skillnader mellan politiskt motiverade brott och traditionella brott samt 

vad som gäller för inställning till politisk brottslighet utan våld. Om ingen artskillnad finns 

mellan inställning till politisk brottslighet och traditionell brottslighet vore det intressant att 

undersöka om detta även gäller för individer som begår brott, såväl politiska som traditionella.  
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Det vore även önskvärt att en primär datainsamling kunde genomföras för att få bättre mått 

vad gäller de oberoende variablerna, dock är det mycket viktigt att detta inte görs på ett 

mindre urval med tanke på ovanstående diskussion gällande den relativt lilla andelen med 

positiv inställning till politiskt motiverat våld. Detta problem kan dock tänkas minska om 

begreppet politisk brottslighet vidgas till att även eller uteslutande innehålla icke våldsliga 

brott. 
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Bilaga 1. 

Tabell A1. Deskriptiv statistik samt bortfall för beroende och oberoende variabler. 

Variabel Medelvärde Bortfall i 

% 

Bortfall 

unga 

Bortfall 

äldre 

Inställning politiskt motiverat våld 1,12 2,1 2,6 1,6 

Föräldraanknytning 2,7 12,3 2,3 21,8 

Åtagande  0,89 12,3 7,9 16,4 

Delaktighet i organiserade 

fritidsaktiviteter 

0,64 32,2 10,3 52,7 

Fritidsgård 0,06 26,2 1,9 49,1 

Förtroende (totalindex) 2,23 4,7 4,9 4,4 

Förtroende (delindex) 2,18 3,2 3,5 2,8 

Inställning traditionella brott 1,4 4,8 5,2 4,5 

Psykosomatiska besvär 0,56 3,2 2,4 4,0 

 


