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Förord 
Vi vill rikta ett otroligt stort tack till vår handledare Ryszard Szulkin, som tog på sig att hjälpa två 

förvirrade studenter med detta examensarbete. Din hjälp har inte bara bidragit till att vi kunnat 

slutföra examensarbete, men också till att alla pusselbitar kunnat sättas på plats och att vi fått en 

bredare teoretisk och metodologisk kunskap som vi är säkra på kommer vara av god användning i 

framtiden. Vi är så tacksamma för din hjälp, tusen tack!  

 

Sammanfattning  
Syftet med studien är att studera om det finns samband mellan familjeinkomst under uppväxten och 

senare risk för antisociala beteenden bland ungdomar i Sverige. För att besvara frågan har vi använt 

oss utav självdeklarationsenkäter som respondenter har besvarat vid 15 års ålder. Datamaterialet, 

CATSS-15, var sekundärdata från Karolinska Institutet som har genomförts på tvillingar, vilka har 

följts upp under flera år. Denna studie utgår dock enbart från självdeklarationsrapporterna från 15 

års ålder. Utifrån syftet formulerades frågeställningen:  

• Finns det ett samband mellan familjeinkomsten under uppväxten och självdeklarerade 

antisociala beteenden vid 15 års ålder bland svenska ungdomar?   

Det teoretiska ramverket utgörs av Mertons strainteori. Även tidigare forskning har använts, dels för 

att ge en historisk utblick över de studier som tidigare har genomförts på området, och dels för att 

kunna jämföra våra resultat med liknande studier internationellt som gjorts på samma område. Som 

analysmetod användes dels korstabell, dels logistisk regressionsanalys. Resultatet visade, likt 

tidigare studier och likt vald teori, att barndomen är av betydelse för en individs senare brottsliga 

beteende, samt att en individ som växer upp i en familj med låga inkomster löper högre risker att 

utveckla ett antisocialt beteende än en individ som växer upp i en familj med högre inkomster. 

Vidare visar resultatet att pojkar löper större risk att utveckla ett antisocialt beteende än flickor. 

 
Nyckelord: Antisociala beteenden, antisocialitet, ungdomsbrottslighet, brott, familjeinkomst, 
socioekonomiska faktorer, riskfaktorer. 
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 
Ungdomsbrottslighet är varken ett nytt eller ovanligt fenomen i samhället. Inom kriminologi, 

sociologi, psykologi och en rad andra ämnen studeras fenomenet med olika teoretiska 

utgångspunkter och möjliga förklaringar kring dess orsaker och utveckling (Brå, 2009:32). 

Ungdomsbrottslighet är, likt många andra fenomen i samhällsvetenskapen, ett brett område, vars 

orsaker inte kan studeras av en enda riskfaktor, utan genom ett samspel av flera riskfaktorer, på 

både mikro- och makronivå, och med så väl miljömässiga som genetiska förklaringar (Brå, 2009:8-

9). Forskningen kring fenomenet hjälper till att öka det brottsförebyggande arbetet och ökar 

allmänhetens trygghet, men det ger också en bättre förståelse kring ungdomsbrottslighetens 

omfattning och struktur, och vad det innebär för samhällets utveckling och framtid (Estrada & 

Flyghed, 2007:23).  

De slutsatser som forskare i ämnet menar kan dras, är att de flesta individer någon gång begår 

brott under sina ungdomsår, men dessa brott tenderar att vara av den lindrigare sorten. Att begå 

brott under sina ungdomsår är, oftast och för de allra flesta, en tillfällig fas, som försvinner när 

individen övergår till vuxenlivet (Estrada & Flyghed, 2007:32). Det är den grupp som mer 

kontinuerligt begår brottsliga handlingar och utvecklar ett slags ”normbrytande livsstil”, ett så kallat 

antisocialt beteende, som är central i studier kring ungdomsbrottslighet. Estrada och Flyghed 

(2007:23) menar att ungdomsbrottslighet leder till problematik utöver den övriga brottsligheten, 

eftersom det är de unga som representerar framtiden. Eventuella sociala problem som ungdomar har 

kan därför komma att drabba samhället i sin helhet i framtiden.  

 

1.2 Problemformulering 
Tidigare studier kring ungdomsbrottslighet indikerar att familjens socioekonomiska ställning under 

uppväxtåren är av stor betydelse för utvecklandet av antisociala beteenden hos ungdomar (Galloway 

et al. 2010, Hällsten et al. 2013). Tidigare studier indikerar också att antisocialitet bäst förstås 

genom att studera de förutsättningar och begränsningar individen haft under barndomen och 

uppväxten, och inte genom att studera de förutsättningar den antisociala individen har i vuxen ålder 

(Hällsten et al. 2013). 

I vår studie ligger fokus på sambandet mellan familjeinkomsten under individens barndom 

och risken att utveckla ett asocialt beteende i ett senare skede i livet. Som mått antisocialt beteende 
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använder vi svenska ungdomars självdeklarerade antisociala beteenden vid 15 års ålder. Data som 

använts är ett nationellt representativt urval av unga tvillingar i Sverige kallat CATSS-15, och är 

insamlat och bearbetat av Karolinska Institutet.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är således att undersöka om familjeinkomsten under uppväxten påverkar 

självdeklarerade antisociala beteenden hos 15-åringar i Sverige.   

 

1.4 Frågeställning 
Finns det ett samband mellan familjeinkomsten under uppväxten och självdeklarerade antisociala 

beteenden vid 15 års ålder bland svenska ungdomar?   

 

1.5 Avgränsningar 
Eftersom ungdomsbrottslighet är ett stort område att studera valde vi att enbart fokusera på 

familjeinkomst som riskfaktor. Vi har dock inkluderat andra faktorer vi tror kan vara av betydelse 

som kontrollvariabler. Vi är medvetna om att det inte är en enda riskfaktor som förklarar antisocialt 

beteende, utan en kombination av flera faktorer. Att försöka ge en helhetsbild av de faktorer som 

påverkar unga människor i antisocial riktning faller dock utanför ramen för den här uppsatsen.  

Ytterligare en avgränsning som gjorts i studien är att enbart en tvilling ur varje tvillingpar har 

valts ut, och endast 15-åringar analyseras. Eftersom syskon delar 100 % uppväxtmiljö med varandra 

(om de vuxit upp tillsammans), kommer de också korrelera högt med varandra i studiens analyser, 

vilket kan ge missvisande och felaktiga resultat. 15-åringar har valts eftersom det är då man enligt 

svensk lag är straffmyndig, och även för att det är runt den åldern då de flesta begår sina primära 

brott.  

 

1.6 Studiens centrala begrepp 
1.6.1 Definition av begreppet “brott(slighet)” 

Sarnecki menar att det krävs en definierad lag med tillkommande straff mot brottsutövaren för att 

brott skall existera (Sarnecki, 2009:20, Flyghed & Estrada, 2007:13). Med andra ord är ett brott en 

handling som av samhället definierats som icke-konform, och som har ett straff kopplat till den 

givna handlingen. I denna studie fokuserar vi främst på de självdeklarerade brott och antisociala 

beteenden som respondenterna uppger ha gjort i sina enkätsvar. Tanken att fånga upp grupper och 
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individer som ligger i riskzonen för att utveckla ett antisocialt beteende i ett senare skede i livet, och 

att studera om familjeinkomst i barndomen kan vara en riskfaktor för ett utvecklande av sådant 

beteende senare i livet. Det kommer inte läggas någon större vikt på att studera vilken “grovhet” det 

finns i brotten. 

 

1.6.2 Definition av antisocialt/avvikande beteende 

Sarnecki (2009:20f) menar att ”avvikande beteende” används inom samhälls- och 

beteendevetenskapen som en ersättning av juridiska termer när man talar om lagöverträdaren, dvs. 

den som begått brottet. Definitionen bygger på det socialt konstruerade och normativa samhälle vi 

lever i, där det finns vissa stereotypa föreställningar om vilka beteenden som är accepterade och 

inte. I denna studie används främst begreppet antisocialt beteende, och syftar då till handlingar som 

är kriminaliserade och har ett straff som följd.  

 
1.7 Ungdomsbrottsligheten idag 
Ungdomar är den mest brottsaktiva gruppen i samhället idag, men brotten som begås tenderar att 

vara tämligen lindriga. För majoriteten är de brottsliga handlingarna en fas som avtar när man blir 

vuxen (Estrada, 2007:31f). Ungdomsbrottslighet är något problematisk att studera, eftersom en stor 

andel av brotten som begås inte registreras, upptäcks eller anmäls. I Sverige gör bl.a. BRÅ varje år 

självdeklarationsstudier i skolor om ungdomars brottslighet, något som sedan tillsammans med 

kriminalstatistiken studeras för att få en bild av ungdomsbrottslighetens omfattning, struktur och 

utveckling (Brå, 2013:4) Exempelvis visar kriminalstatistiken och självdeklarationsstudierna att de 

brott som begås av unga tenderar att vara tämligen lindriga, där skadegörelse och lindrigare 

stöldbrott är de vanligaste (Estrada, 2007:31f). Enligt BRÅ:s rapport av självdeklarationsstudier på 

elever i årskurs nio i Sverige mellan 1995-2011 uppger allt färre svenska ungdomar att de begått 

brott. Minskningen varierar mellan könen och typ av brott, men man kan se en minskning över lag 

när det kommer till svenska ungdomars egen rapporterade brottslighet i självdeklarationsstudierna. 

Andelen elever som uppger att de begått stöldrelaterade handlingar har sänkts från ca 66 % till 45 % 

mellan 1990 och början av 2000-talet (Brå, 2013:6). Rapporten beskriver också att även om 

ungdomar är den mest brottsaktiva samhällsgruppen, så innebär det inte att ungdomar begår flest 

brott.  



4 
 

2. Teoretiskt ramverk och 

tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras först de teoretiska ramverk som kommer användas för att förstå och 

tolka resultaten. Vidare följs detta med tidigare empiriska studier som analyserar betydelsen av 

olika faktorer bakom ungdomsbrottslighet. 

 

2.1 Teori: Mertons ”strainteori” 
Robert Merton såg samhällsstrukturen som orsaken till kriminellt beteende i samhället, och att alla 

individer i samhället anpassar sig olika till samhällsstrukturen beroende på de medel de har till sitt 

förfogande. Det är individens sociala position i samhället som är av betydelse för dennes 

möjligheter och hinder att nå socialt skapade mål, och det är även detta som direkt påverkar 

brottsligheten, menar Merton. Teorin utgår alltså från att individens förmåga (eller oförmåga) att 

anpassa sig till det omgivande samhället kan förklara brottsliga beteenden (Sarnecki, 2009:179). 

Enligt Merton finns det i samhället mål som är gemensamma för alla (ett samhälle som styrs av 

normer och regler), men alla individer har olika förutsättningar att nå dessa mål. Målen är typiska 

medelklassmål, exempelvis en bra ekonomi och arbete (Pettersson, 2007:198). När en individ inte 

har medel för att nå målen skapas frustration eller spänning – strain, som Merton anser är en av 

faktorerna som ökar sannolikheten för individer att utveckla brottsliga beteenden (Sarnecki, 

2009:179–180). Han presenterar olika slags samhällsgrupper som anpassar sig olika till samhället 

beroende på om de förfogar över olika mycket medel: 

• De konforma är individer som delar målsättningarna och som förfogar över medel som 

behövs för att uppnå dessa, dvs. de accepterar den samhällsstruktur som finns (normer, 

regler m.fl.). De delar de mål som finns i samhället, exempelvis god ekonomi, framgångsrik 

karriär etc. och har resurser att uppnå dessa. Individerna i denna grupp utsätts inte för 

frustration och har låg benägenhet att begå brott. Detta anses vara den vanligaste gruppen i 

samhället (Merton, 1967:141, Sarnecki, 2009:180–181). 

• Innovatörerna är den grupp som förvisso delar samma målsättningar men som saknar de 

nödvändiga medel, dvs. individuella förutsättningar så som ekonomi, yrke, hälsa, sociala 

eller intellektuella förmågor för att uppnå dem (Sarnecki, 2009:180–181). Som framgår av 

namnet ”innovatörer” eller ”innovation” menar Merton att denna grupp ligger i riskzonen 

för att ta till andra, alternativa metoder eller medel för att uppnå de gemensamma mål som 
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finns i samhället. Till denna grupp hör exempelvis individer med dåliga ekonomiska 

förutsättningar, ingen utbildning, med funktionshinder eller minoritetsgrupper eftersom 

dessa har ett eller annat hinder för att uppnå målen. Dessa är mer benägna än de konforma 

att begå stölder eller andra brott som gynnar dem (exempelvis för att uppnå bättre 

ekonomisk status) (Merton, 1967:141, Sarnecki, 2009:181). Det är i huvudsak i denna grupp 

vi anser att individerna ligger i riskzonen för brottsligt eller antisocialt beteende. 

• Ritualister är de som har samhällsmedlen men är ointresserade av de gemensamma målen. 

Exempel på sådana individer är byråkrater, som använder samhällets medel och slaviskt 

följer regler, utan att ha ett mål i sikte. Dessa är sällan kriminella (Merton, 1967:149f).  

• Tillbakadragande är de som står utanför samhället, som saknar både mål och medel för att 

uppnå dessa. Dessa har andra mål än de mål som är gemensamma för resten av samhället 

t.ex. missbrukare, vars mål blir att finansiera sitt missbruk genom brott. 

• Den sista kategorin är de upproriska, som inte accepterar det etablerade samhällets struktur. 

Dessa vill ha en ny social ordning, vilket innebär att deras beteende blir avvikande. Sättet att 

nå en ny social ordning kan uttryckas igenom lagöverträdelser. Exempel på sådana grupper 

är djurrättsaktivister och höger- och vänsterextrema grupper (Sarnecki, 2009:181; Merton, 

1967:155f). 

Mertons strainteori är en av många teorier inom kriminologi som utgår från den centrala idén att 

sociala förhållanden, särskilt under unga år, har stor betydelse för individens framtida brottskarriär. 

Det är klyftan mellan medel och mål och olika förutsättningar att nå dem bland olika grupper i 

samhället som skapar frustration, och kan leda till ett brottsligt beteende. De individer som utsätts 

för strain kan reagera genom att avvisa sociala normer och begå brott för att nå samhällets 

gemensamma mål (Hällsten et al, 2013:3).  

 Vi utgår i denna studie från att föräldrarnas ekonomiska brister eller sociala problem även 

blir barnets problem. Exempel på sådana sociala problem för ett barn kan tänkas vara de som lever i 

”splittrade familjer”, i familjer där föräldrarna har låg social status eller där (en eller båda) 

föräldrarna är arbetslösa. Det gemensamma för dessa grupper av människor är att de har relativt 

låga inkomster (Ibid. 4). 

I enlighet med Mertons typologi uppfattar vi avsaknaden av nödvändiga medel, i form av en 

stabil ekonomi, som en bidragande orsak till användandet av alternativa vägar för att uppnå målen, 

exempelvis genom stöld eller andra brott. Eftersom respondenterna i vår studie inte är myndiga och 

studiens data baseras på föräldrarnas ekonomi under respondentens uppväxt, blir föräldrarnas 

inkomst det medel som våra respondenter förfogar över. Har föräldrarna en låg inkomst blir detta 

alltså också en avsaknad av medel för barnet.  
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2.1.1 Problematik med vald teori 

Merton och strainteorin har kritiserats för att den bara delvis kan förklara brottsligt beteende, men 

att den inte kan förklara varför vissa grupper utsatta för strain inte utvecklar antisocialt beteende. 

Exempel på detta är kvinnor, som man kan tänka sig utsätts för mycket strain genom 

diskriminering, sämre möjligheter att ta sig upp i karriärstegen, sämre socioekonomisk status än 

män etc. Kvinnor begår mindre brott och mindre grova brott än vad män generellt gör enligt tidigare 

studier, något som teorin misslyckas att förklara. Kritiker menar också att teorin endast kan förklara 

brottsligt beteende hos grupper som är underprivilegierade (underklassen). Kritiker till teorin menar 

dessutom att sambanden mellan strain och brottslighet visar svaga och oklara resultat vid empirisk 

prövning (Sarnecki, 2009:183, Agnew, 1992:70).  

Ett annat problem är att avsaknad av medel som enligt Merton inte enbart handlar om 

avsaknad av ekonomiska resurser, utan även individer med exempelvis funktionshinder (t.ex. 

fysiska eller psykiska sjukdomar som leder till långvarig arbetslöshet), avsaknad av intellektuella 

och sociala förmågor. Detta kan hindra individen att nå de samhälleliga målen som räknas som 

medel. Medel inkluderar alltså en rad olika faktorer som anses som nödvändiga i det normativa 

samhället.  

I denna studie definieras ”medel” genom föräldrarnas disponibla inkomst och högst avklarade 

utbildningsnivå. Vi anser att dessa ”medel” är centrala för teorin och lämpliga att utgå från när man 

studerar sambandet mellan förutsättningarna i föräldrahemmet och barnens brottlighet.  

 

2.2 Tidigare forskning (kring familjeinkomst och 

ungdomsbrottslighet) 
Hällsten et al. (2013) genomförde en longitudinell studie för att undersöka om ojämnlikhet i 

förutsättningar under barndomen kan vara av betydelse för ett utvecklande av antisociala beteenden 

senare i livet. Författarna beskrev att tidigare studier som undersöker skillnader i antisocialt 

beteende ofta använder sig av sociala faktorer hos respondenten i vuxen ålder som teoretisk 

förklaring. Hällsten et al. (2013) menar att beteendet som respondenten utvecklar i vuxen ålder 

ursprungligen bottnar i sociala faktorer från barndomen. För att kunna skilja effekterna av olika 

sociala förutsättningars betydelse för kriminalitet, separerades infödda svenskar från invandrarbarn 

(barn födda utomlands som invandrat till Sverige) och barn till invandrare (barn födda i Sverige 

med utlandsfödda föräldrar). Genom att studera skillnaden mellan dessa grupper, som å ena sidan 

har exponerats för det svenska samhället, men å andra sidan haft olika sociala- och 
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socioekonomiska förutsättningar, blir det möjligt att studera om skillnaderna i registrerad 

brottslighet senare i livet kan förklaras av socioekonomiska förutsättningar och begränsningar, eller 

av etnisk bakgrund (Hällsten et al:2013:456–457).  

Tidigare studier har ofta indikerat att det finns samband mellan sociala ojämnlikheter och 

antisociala beteenden och att barn som kommer från familjer med begränsade tillgångar till medel 

för att nå olika samhälleliga mål har en större risk att utveckla antisociala beteenden. Invandrare 

brukar ses som en sådan grupp, med sämre socioekonomiska förhållanden än övriga och med 

begränsade förutsättningar. Tidigare studier som författarna nämner visar också att sociala 

förutsättningar i barndomen, exempelvis fattigdom, är av betydelse för om barnet riskerar att 

utveckla ett antisocialt beteende senare i livet. Vidare kopplas dessa resonemang till Mertons 

strainteori och Hirschis teori om sociala band (Hällsten et al:2013:458–459). 

Resultaten visade en överrepresentation i registrerad brottslighet för individer med utländsk 

bakgrund. Gällande resultaten för män kunde mellan 50-80% av skillnaden mellan män med 

utländsk bakgrund och svensk-infödda förklaras av de tillgångar familjen haft under respondentens 

barndom samt områdessegregation. För kvinnor fanns få signifikanta skillnader i antisocialitet 

mellan kvinnor med utländsk bakgrund och kvinnor som var svensk-infödda (Hällsten et 

al:2013:472).  

Vidare indikerar resultaten på samma sak som tidigare kriminologisk forskning och teorier 

som studiens hypoteser var baserade på: att överrepresentationen för invandrare i antisociala 

beteenden har sina grunder i de levnadsförhållanden respondenten haft under barndomen, eftersom 

invandrare generellt lever under sämre socioekonomiska förhållanden än resten av befolkningen. 

Det diskuteras således att de ojämnlikheter och begränsade tillgångar en familj har, inte etnisk 

bakgrund, förklarar det mesta av varför vissa utvecklar antisociala beteenden och andra inte 

(Hällsten et al:2013:472–473).  

Även Galloway och Skardhamars studie från 2010 på familjens socioekonomiska status och 

uppkomsten av antisociala beteenden bland ungdomar i Norge indikerar på liknande resultat. De 

beskriver likt Merton att det finns samhälleliga och strukturella förhållanden med direkt inverkan på 

ungdomars beteende, och att dessa strukturella förhållanden kan vara faktorer som minskar chansen 

för ungdomar att uppnå mål och drömmar. De menar att familjens socioekonomiska status och 

sociala kapital är viktiga för barnet/ungdomens framtid eftersom dessa kan leda till 

fördelar/nackdelar för barnet på olika sätt under uppväxten i sin sociala omgivning. En familj med 

låg socioekonomisk status och låga akademiska kvalifikationer har färre möjligheter att stödja sina 

barn med ekonomiskt, kulturellt och akademiskt. Likt Merton menar Galloway och Skardhamar 

(2010) att minskade socioekonomiska möjligheter för barn och ungdomar leder till att kriminella 
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handlingar kan ses som ett alternativ för att nå vissa mål, och att kriminella handlingar på så vis kan 

bli en ändamålsenlig väg för ungdomarna att anpassa sig till en vardag med begränsade möjligheter. 

Vidare argumenterar de för att dessa begräsningar i barnets möjligheter kan leda till ilska och 

frustration, vilket ökar sannolikheten för vissa typer av brott, exempelvis våldsbrott. 

Studiens resultat visade att det fanns starka samband mellan familjeinkomst och ett utvecklande 

av avvikande beteenden. När man kontrollerade för föräldrarnas utbildningsnivå försvann dock 

sambandet mellan familjeinkomst och barnens avvikande beteende. Detta menade de på berodde på 

att familjens akademiska resurser väger mer än vad familjens ekonomiska resurser gör (Galloway & 

Skardhamar, 2010:437). 

 

3. Metod & data 
För att pröva uppsatsens centrala hypotes används ett datamaterial insamlad av Institutionen för 

medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid Karolinska Institutet. Vi använder oss alltså i 

studien av sekundärdata. Fördelen med sekundärdata är att det sparas resurser i form av pengar och 

tid, tid som istället kan läggas på analyser av datamaterialet. På det sättet minimeras 

(förhoppningsvis) bortfallstorleken och risken för felkodningar är också minskad då det är erfarna 

forskare som skött insamlingen och kodningen av data (Bryman, 2011:303). 

Datamaterialet utgörs av det s.k. CATSS- materialet, som är ett tvillingregister bestående av 

totalt ca 19000 tvillingar, med syfte att studera hur miljömässiga samt genetiska faktorer påverkar 

hälsa och beteende hos barn. CATSS-materialet består av flera delar, dels intervjuer som görs när 

barnen fyllt 9 år, där föräldrarna till tvillingarna får besvara frågor bl.a. angående barnens 

hälsobeteenden. En uppföljning har sedan gjorts på tvillingarna vid två tillfällen, ett vid 15 års ålder 

och ett vid 19 års ålder för att studera riskfaktorer och utfall. De fyra typer av utfall som är av 

intresse gäller social marginalisering, kriminalitet, missbruk och nyuppkomna psykiska problem. 

Dessa två uppföljningar görs på både tvillingarna och deras föräldrar, och svaren samlas in via 

webbenkäter (Anckarsäter et al. 2011). Denna studie fokuserar emellertid på den uppföljning som 

gjorts på tvillingarna vid 15 års ålder (CATSS-15), och enbart på de miljömässiga faktorerna. Vi 

utesluter alltså alla variabler som rör genetik.  

Enkätstudien kompletterades med analyser utförda av två specialtränade psykologer som i 

förväg inte hade någon bakgrundsinformation om respondenterna eller den information som 

respondenterna överlämnat i sina enkätsvar. Psykologerna träffade ungdomarna och föräldrarna för 
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intervjuer. Analysen och informationen från intervjuerna jämfördes sedan med respondenternas 

sjukjournaler om respondenternas fysiska (somatiska) och psykiska hälsa som erhölls från hälso- 

och sjukvården. Resultaten av intervjuerna bekräftades av kliniska experter, i detta fall 

barnpsykiatriker, och alla avvikelser noterades och bedömdes av kliniska forskare (Anckarsäter et 

al. 2011:501). 

Denna studie utgår från den självdeklarerade brottsligheten som respondenterna svarat på vid 

15 års ålder. Karolinska Institutet har plockat bort en tvilling ur varje tvillingpar, och dessutom 

enbart inkluderat de respondenter där data om familjeinkomsten finns tillgänglig. Eftersom 

inkomstdata enbart samlades in till 2009, har vi enbart möjlighet att studera familjens inkomst tills 

barnen blev 11 år gamla. I våra statistiska analyser inkluderar vi alltså enbart en individ ur ett 

tvillingpar. Orsaken till att vi har valt att göra på detta vis är att statistiska modeller för 

tvillinganalyser är relativt avancerade. Tvillingar delar med varandra såväl gener som (i normala 

fall) uppväxtmiljö. Det finns statistiska modeller som kan korrigera för detta beroende, men vi har 

inte haft möjlighet att fördjupa oss i detta under vårt analysarbete.  

 Studien utgår från två beroende variabler, där den första innehåller data om respondenterna 

begått brott eller inte, och den andra innehåller data om respondenterna uppvisar ett högfrekvent 

antisocialt beteende eller inte. Datamaterialet utgörs totalt av 3942 respondenters självdeklarerade 

brottslighet vid 15 års ålder. I den första beroende variabeln ”begått brott” finns 187 interna 

bortfall (denna variabeln är konstruerad utifrån ursprungsvariabeln antisocialt beteende som vi 

tilldelades av KI). Antalet respondenter som används i används är därför 3755 (valid N=3755, 95,3 

%). Den andra beroende variabeln har ett internt bortfall på 2757, eftersom denna endast inkluderar 

de respondenter som uppger sig ha begått brott (denna variabel är skapad utifrån den ovan nämnda 

beroende variabeln, och inkluderar enbart de som uppger sig ha begått brott). Antalet respondenter 

för denna är därför 1185 (valid N=1185, 30,1 %). 

Det finns även internt bortfall på oberoende variabler. Den första analysen, dvs. analysen som 

mäter samband mellan inkomst 0-11 år och den beroende variabeln antisocialitet görs totalt på 3617 

individer (valid N=3617, 91,8 %). Den andra analysen, dvs. analysen som mäter samband mellan 

inkomst 0-11 och högfrekvent antisocialitet görs totalt på 1149 personer (valid N=1149, 29,1 %). 

Bortfallet beror på att en del av respondenterna inte besvarat samtliga frågor i enkäten, och dessa 

därför utesluts ur sådana analyser där den aktuella informationen krävs.  

Karolinska Institutet har försökt försäkra sig om att studien har en hög reliabilitet genom s.k. 

test-retest av datamaterialet (Anckarsäter et al, 2011:498). Med tanke på att data är insamlade och 

behandlade av Karolinska Institutet i enlighet med vedertagna procedurer bör reliabiliteten betraktas 

som hög. I vårt arbete har vi använt samma definitioner som använts i enkäterna och vid 
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datainsamlingen. Därmed minskas risken för feltolkningar av variablernas innebörd. En 

begränsning med datamaterialet är att datamaterialet enbart omfattar ungdomar som är 15 år. 

Därmed finns det inga möjligheter att generalisera till ungdomar i andra åldrar.  

 

3.1 Beskrivning av variabler  
Förutom föräldrarnas disponibla inkomst används ett antal kontrollvariabler för att se vilka 

andra faktorer som kan tros påverka framtida brottslighet hos respondenterna.  

Brottslighet är i stor utsträckning överrepresenterade av män i Sverige. I samtliga grupper 

enligt BRÅ:s tabell på lagförda efter huvudbrott (2013) (se bilaga 1) är majoriteten män. Kvinnor är 

enligt denna statistik och tidigare forskning kring könsfördelning i brott underrepresenterade 

(Estrada, 2007:34, Statistiska centralbyrån), vilket innebär att vilket kön man har kan vara en 

riskfaktor för brottsligt beteende. Orsakerna till könsskillnaderna menar flera forskare i kriminologi 

är, dels hur flickor respektive pojkar identifierar sig, möts av omvärlden samt normativa 

föreställningar och förväntningar av samhället på hur flickor och pojkar ska vara (Pettersson, 

2007:74f). Detta anser vi vara något som är särskilt påtagligt under ungdomsåren, när individen 

försöker hitta en identitet. Studien använder därför kön som kontrollvariabel. 

Föräldrarnas högst avklarade utbildningsnivå har inkluderats till kontrollvariablerna, eftersom 

utbildning i många fall är kopplad till inkomsten en familj har. Utbildning är också en av de faktorer 

som Merton menar när man talar om ”medel” och socioekonomisk status.  Föräldrarnas utbildning 

kan på samma sätt som föräldrarnas inkomst vara av betydelse för hur stora möjligheter barnet har i 

sin uppväxt, då en högre utbildning (ofta) leder till bättre inkomst (Hällsten et al, 2013:3). Variabeln 

utbildning är uppdelad i grundskola, gymnasium och högskola/universitet.  

 Modern gift vid barnets födelseår används eftersom en riskfaktor för brottsligt beteende 

inom sociologisk forskning diskuteras vara splittrade familjer, det vill säga familjer som inte har 

båda föräldrarna närvarande under barnets uppväxt (Ibid.4). Vi är dock medvetna om att alla 

föräldrar inte är gifta vilket innebär att variabeln utesluter samboskap. Hade en variabel som tog 

hänsyn till samboskap hade denna troligtvis varit mer lämplig att använda, med hänsyn till bl.a. 

Hällsten et. al (2013) som menar att splittrade familjer utgör en riskfaktor (Hällsten et al. 2013:4). 

En familj behöver nödvändigtvis inte utgå från att föräldrarna är gifta, men eftersom vi blev 

tilldelade variabeln av KI kunde vi själva inte påverka konstruktionen av variabeln. 
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3.2 Operationaliseringar 
3.2.1 Beroende variabel 

Utfallsvariabeln antisocialitet är sammanslagen utifrån ett antal frågor som respondenterna fått 

svara på som rörde olika kriminella handlingar, exempelvis om respondenten någonsin hade snattat, 

stulit något, hotat, trakasserat eller mobbat någon, förstört/bränt upp något, klottrat, utövat våld mot 

någon, sålt droger, utnyttjat någon sexuellt etc. Respondenterna hade fem svarsalternativ att välja 

mellan, ”Ingen gång”, ”1-2 gånger”, ”3-5 gånger”, ”6-10 gånger” och ”Fler än 10 gånger”.  

Utifrån de svar som respondenterna gett angående kriminella handlingar och hur frekvent 

dessa skett har varje respondent sedan blivit tilldelade ”faktorpoäng” av Karolinska Institutet. Ju 

fler och mer frekvent dessa händelser varit, desto högre faktorpoäng har respondenten tilldelats1.  

Variabelns värden gick från värdet 0 (inget antisocialt beteende) till 9,60 som respondenten 

med högst värde hade. Den beroende variabeln i det material vi blivit tilldelade av Karolinska 

Institutet har en väldigt skev fördelning. Det finns helt enkelt väldigt få individer som vid 15 års 

ålder har begått många av ovanstående handlingar många gånger. I vår studie använder vi två 

dikotoma beroende variabler. Den första får värdet noll för de individer som inte rapporterat några 

brottsliga handlingar alls och värdet 1 för övriga individer. För att särskilja individer med låg 

brottsfrekvens från de med hög brottsfrekvens har vi skapat den andra beroende variabeln. Den får 

värdet 1 för de individer som hör till gruppen 10 procent mest belastade individer och noll för 

övriga som rapporterat att de begått brott. På detta sätt kan vi analysera om samma mekanismer 

ligger bakom att överhuvudtaget ha begått brott och att tillhöra den högbrottsfrekventa gruppen.  

 

3.2.2 Oberoende variabler 

Förklaringsvariabeln inkomst 0-11 år, skapades av Karolinska Institutet och tilldelades oss uppdelad 

i kvintiler (5 grupper). Variabeln används för att mäta hur olika nivåer av inkomst kan komma att 

påverka antisocialitetsnivån olika mycket.  Inkomstvariabeln är konstruerad som dummyvariabel 

och kodad på följande vis: Låg inkomst (=1, övriga inkomstnivåer =0), Medellåg inkomst (=1, 

övriga inkomstnivåer =0), Medel inkomst (=1, övriga inkomstnivåer =0), Medelhög inkomst (=1, 

övriga inkomstnivåer =0) samt Hög inkomst (=1, övriga inkomstnivåer =0).  

                                                        
1 Det bör nämnas att materialet som tilldelades oss av Karolinska Institutet var ett antal index, som mätte 
exempelvis brottsligt beteende och inkomst. Vi har i efterhand fått veta vilka frågor som sammanslagits till 
indexen, men har tyvärr inte haft någon möjlighet själva att koda materialet efter det vi anser passar studien.  
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3.2.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna som kommer inkluderas i analyserna är:  

• Kön: 1 = kvinnor, 0 = män.  

• Föräldrarnas högst avklarade utbildningsnivå. Denna är uppdelad i 3 dummyvariabler: 

Grundskola (=1, övriga =0), Gymnasiet (=1, övriga =0) samt Högskola/Universitet (=1, 

övriga =0).  

• Modern gift vid barnets första levnadsår: 1= Ja 0 = Nej. 

 

3.3 Analysmetoder 
Som analysmetoder har vi valt att använda oss av korstabeller, hypotesprövningen Chi2, samt 

bestämt att studera eventuella samband med hjälp av logistiska regressionsanalyser. Vi har även 

kontrollerat för multikollinearitet och outliers i datamaterialet. 

För att avgöra om sambandet går att generalisera till den större populationen användes ett 

Pearsons Chi2-test. Våra chi2-test i denna studie visade acceptabla värden (Djurfeldt, 2011:197f). 

Innan de logistiska regressionsanalyserna genomfördes så har tester för multikollinearitet och 

outliers gjorts för att kontrollera att vi kan lita på eventuella samband. Multikollinearitet 

kontrollerades genom s.k. VIF-test. VIF-testen som gjordes på variablerna visade samtliga värden 

under 2. Vi kunde därför med säkerhet avgöra att det inte existerade multikollinearitet mellan de 

variabler som skulle användas i analyserna (Djurfeldt, 2011:364f). Vi kontrollerade även för 

outliers och upptäckte manuellt en outlier som hade höga värden i samliga variabler som skiljde sig 

väldigt mycket från resterande datamaterial. Vi genomförde samtliga analyser med outliern 

inkluderad och även med outliern borttagen, och resultaten påverkades inte nämnvärt mycket. Vi 

anser därför att vårt borttagande av outliern inte påverkar studiens resultat på ett felaktigt sätt. 

 

3.4 Forskningsetiska principer  
Eftersom vi använder oss av sekundärdata, är det många av de forskningsetiska kraven som 

Karolinska Institutet fått ta ställning till gentemot respondenterna. Vi har varken sammanställt datan 

själva eller fått någon information om respondenterna. Informationskravet och samtyckeskravet är 

således krav som Karolinska Institutet förväntas ha följt i dataprocessen och i kontakt med 

respondent och förälder. Vi kan därför med säkerhet inte avgöra om alla etiska regler har följts, men 

har god anledning att tro det då Karolinska Institutet bedriver forskning på professionell nivå. 
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I denna studie har vi inte haft tillgång till alla variabler utan bara de mest relevanta för vår 

studie. På så vis kan deltagarnas fulla anonymitet intygas, eftersom datamaterialet i förväg var kodat 

och färdigställd av forskare på Karolinska Institutet. Variablerna som vi tilldelades av KI var 

fullständigt avidentifierade variabler samt breda kategoriska variabler, exempelvis inkomstgrupper 

kategoriserade i fem grupper (1-5) istället för inkomstnivå, som gör det i praktiken omöjligt att 

identifiera deltagarna. Karolinska Institutet har godkänt vårt användande av datamaterialet i syfte att 

göra denna studie.  

 

4. Resultat  
I detta kapitel presenteras först deskriptiva tabeller över de variabler som använts i analyserna, hur 

dessa är kodade och procentandel för varje kategori. De deskriptiva tabellerna följs sedan av 

korstabeller, diagram och regressionsanalyser där varje modells resultat redovisas. 

4.1 Deskriptiv analys 
I tabell 1.1 nedan redovisas deskriptiv information om båda beroende variablerna Begått brott samt 

Högfrekvent antisocialt beteende som var och en används i enskilda regressionsanalyser. De är 

uppdelade i två kategorier, där Nej (0) används som referenskategori.  

Variablerna kvinnor och modern gift under födelseåret är binära variabler som kommer 

användas som kontrollvariabler i de logistiska regressionsanalyserna. Dessa är indelade i två 

kategorier där 0 används som referenskategori. 

Tabell 1.1. Deskriptivtabell. Binära variabler som används i analyserna.  

Variabelnamn Kategorier N (%) Information om variabel 

Utfallsvariabel:       

Begått brott: 1=Ja 
0=Nej 1185 (31,6 %) Utfallsvariabel som mäter om respondenten 

begått brott eller inte. ”Nej” är referenskategori 
 
Utfallsvariabel som utgörs av alla som uppgett ha 
begått brott, där de 10 % mest högfrekvent 
brottsaktiva respondenterna är kodade som 
antisociala (1). ”Nej” är referenskategori. Antisociala: 

1=Ja  
0=Nej  377 (31,8%) 

Förklarings-
variabel:     
Kvinnor: 1=Kvinnor 

0=Män 2116 (53,7%)    Respondenternas kön. "Män" är referenskategori. 
 
Mäter om modern varit gift vid slutet av barnets 
födelseår.  Modern gift: 

1= Ja 
0=Nej  2171 (55,4 %) 

N (%) redovisar antal personer (procent i parantes) för de kategorier som är kodade 1. 
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I tabell 1.2.1 och 1.2.2 nedan redovisas dummyvariabler som kommer användas i de logistiska 

regressionsanalyserna.  

 

Tabell 1.2.1. Deskriptiv tabell över dummyvariabeln ”familjeinkomst” 

som används i analyserna. 

Variabelnamn Kategorier N (%) Information om variabel 

Förklaringsvariabel 
Dummyvariabler     

Familjeinkomst 0-11 
år: 

1=Låg  
0=Övriga  
 
1=Medellåg  
0=Övriga 
 
1=Medel  
0=Övriga 
 
1=Medelhög 
0=Övriga 
 
1=Hög  
0=Övriga 

 
786 (20 %) 
 
 
786 (20 %) 
 
 
786 (20 %) 
 
 
786 (20 %) 
 
 
786 (20 %) 

Dummyvariabler som mäter 
föräldrarnas inkomstnivå under 
barnets 0-11 levnadsår. "Hög 
inkomst" används som 
referenskategori.  
 

N (%) redovisar antal personer (procent i parantes) för de kategorier som är kodade 1. 

 

Tabell 1.2.2. Deskriptiv tabell över dummyvariabeln ”föräldrarnas 

utbildningsnivå” som används i analyserna. 

Variabelnamn Kategorier N (%) Information om variabel 

Förklaringsvariabel 
Dummyvariabler     

Föräldrarnas 
utbildningsnivå: 
 

1=Grundskola  
0=Övrig utbildningsnivå 
 
1=Gymnasium  
0=Övrig utbildningsnivå 
 
1=Uni./Högskola 
0=Övrig utbildningsnivå 
 

128 (3,4 %) 
 
 
2694 (70,9%) 
 
 
976 (25,7%) 
 
 

Dummyvariabler som 
mäter föräldrarnas 
högst avklarade 
utbildningsnivå vid 
respondentens födsel. 
"Universitet/Högskola" 
används som 
referenskategori.  
 
 

N (%) redovisar antal personer (procent i parantes) för de kategorier som är kodade 1. 

 

Förklaringsvariabeln som kommer att användas är ett antal dummyvariabler som tillsammans mäter 

familjeinkomst. I de logistiska regressionsanalyserna används familjeinkomst 0-11 år. Samtliga 
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variabler som mäter familjeinkomst är kodade på samma vis. Inkomstvariabeln var ursprungligen 

mätt i en skala från 1-5. För att kunna använda familjeinkomst i de logistiska regressionsanalyserna 

kodades dessa om till 5 dummyvariabler, där en utesluts ur analysen och används som 

referenskategori. Variablerna som mäter föräldrarnas utbildningsnivå är också omkodade till 

dummyvariabler. 

 

4.2 Korstabeller 
Tabell 2. Redovisar andel respondenter som uppgett sig begått brott (1) 
och inte brott (0) i varje inkomstgrupp. Angett i procent. 

Familjeinkomst  
0-11 år Låg Medellåg Medel  Medelhög Hög 
Begått brott (1) 
Övriga (0) 

37,4 % 

 62,6 % 

34,8 % 

 65,2 % 

32,9 % 

67,1 % 

29,3 % 

70,7 % 

23,0 % 

77,0 % 
 

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 

      

Chi-square p. 0,000 

 

Tabell 2 visar att ca 37,4 % av respondenterna från familjer med ”låg inkomst” uppger sig ha begått 

brott. Bland respondenter från familjer med ”hög inkomst” uppger sig ca 23,0 % ha begått brott. 

 

Tabell 3. Redovisar andel respondenter som har ett högfrekvent 

antisocialt beteende (1) och övriga som begått brott (0) i varje 

inkomstgrupp. Angett i procent. 

Familjeinkomst  
0-11 år Låg Medellåg Medel  Medelhög Hög 
Högfrekvent 
Antisociala (1) 
Övriga som begått 
brott (0) 

38,1 % 

 61,9 % 

29,5 % 

 70,5 % 

33,9 % 

66,1 % 

30,3 % 

69,7 % 

22,8 % 

77,2 % 

 

Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 

Chi-square p. 0,000 
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Tabell 3 visar att ca 38,1 % av respondenterna från familjer med ”låg inkomst” har ett högfrekvent 

antisocialt beteende. Bland respondenter från familjer med ”hög inkomst” har ca 22,8 % ett 

högfrekvent antisocialt beteende. 

 

4.3 Regressionstabeller  
För att vidare testa de samband som vi tror kan finnas mellan en individs familjeinkomst och 

antisociala beteenden görs nedan två logistiska regressionsanalyser.  

 

Tabell 4. Regressionsanalys 1. (p-värde inom parantes). Beroende 

variabel är begått brott. 

Oddskvoter anger de oberoende variablernas effekt på beroende 

variabeln.  

 Modell 1  Modell 2  Modell 3  Modell 4 
Inkomst            

                                 
Låg 

 
Medellåg 

 
Medel 

 
Medelhög 

  

 
2,06  

(,000***) 
1,74  

(,000***) 
1,64  

(,000***) 
1,38  

(,009***) 

 
2,18  

(,000***) 
1,80  

(,000***) 
1,62  

(,000***) 
1,38  

(,009***) 

 
1,94  

(,000***) 
1,61  

(,000***) 
1,49  

(,002***) 
1,30  

(,037**)  

 
1,90 

(,000***) 
1,60 

(,000***) 
1,47 

(,003***) 
1,29 

(,044**) 

Kvinnor   ,50  
(,000***)  

,50  
(,000***)  

,50 
(,000***) 

Utbildning 
                    

Grundskola 
 

Gymnasiet  

   
1,73  

(,009***) 
1,23  

(,030**) 

 
1,72 

(,010***) 
1,21 

(,044**) 
Modern gift 
 

   ,92 
(,274) 

Constant  ,30 
(,000***)  

 ,43 
(,000***)  

,39 
(,000***)  

,42 
(,000***) 

 

Kommentar: *** = p <.01. ** = p <.05. * = p <.10 

Värden > 1 indikerar på överrisk, värden < 1 indikerar på underrisk 

N= 3617  

 

I modell ett testas om variablerna som mäter samband mellan familjeinkomst 0-11 år att ha begått 

brott. I den första modellen inkluderas enbart familjeinkomsten. Som framgår i modell ökar 
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benägenheten att begå brott med en avtagande inkomst hos ursprungsfamiljen. Oddskvoter för 

samtliga inkomstkvintiler är signifikant högre jämfört med referenskategorin (hög inkomskvintil). 

Oddskvoterna ökar gradvis och det värdet som finns för kategorin låg inkomstkvintil är högst av 

alla.2  

I den andra modellen introduceras variabeln kön. Som väntat har flickor lägre sannolikhet 

(lägre värde på oddskvoten) att begå brott än pojkar. Värden på oddskvoterna för de undersökta 

inkomstkvintilerna förändras marginellt i modell 2 jämfört med modell 1. Huvudtendensen i båda 

modellerna är densamma. Ju lägre inkomst hos ursprungsfamiljen desto högre sannolikhet att begå 

brott.  

I den tredje modellen inkluderas föräldrarnas högsta utbildningsnivå. De med föräldrar med 

enbart grundskola har statistiskt högre sannolikhet för att begå brott jämfört med referensgruppen 

(åtminstone en förälder med universitetsutbildning). Oddskvoterna för inkomstkvintilerna minskar 

något, skillnaden mellan medelhög och hög inkomst hos familjen är mindre signifikant än i tidigare 

modeller. Huvudtendensen är dock fortfarande densamma. Ju lägre inkomst desto större sannolikhet 

att begå brott.  

I den sista modellen (modell 4) inkluderas modern gift vid barnets första levnadsår. De med 

föräldrar som varit gifta vid respondentens första levnadsår visar lägre sannolikhet (lägre värde på 

oddskvoten) att begå brott än andra. Oddskvoterna för inkomstkvintilerna minskar marginellt, 

oddskvoter för samtliga inkomstkvintiler är fortfarande högre än referenskategorin. 

Huvudtendenserna är således fortfarande desamma, ju lägre inkomst, desto större sannolikhet att 

begå brott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
2 Vi har dock endast testat om skillnaderna mot referenskategorin är signifikanta. Om skillnaderna mellan övriga 
inkomstgrupper är statistiskt signifikanta har vi inte prövat. 
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Tabell 5. Regressionsanalys 2. (p-värden inom parantes). Beroende 

variabel är högfrekvent antisocialt beteende. Oddskvoter anger de 

oberoende variablernas effekt på beroende variabeln.  

 Modell 1  Modell 2  Modell 3  Modell 4 
Inkomst            

                                  
Låg 

 
Medellåg 

 
Medel 

 
Medelhög 

  

 
2,11  

(,001***) 
1,72  

(,019**) 
1,41  

(,138) 
1,47  

(,105) 

 
2,31  

(,000***) 
1,76  

(,015**) 
1,46  

(,103) 
1,47  

(,105) 

 
2,18  

(,001***) 
1,70  

(,030**) 
1,41 

(,165) 
1,45  

(,127)  

 
2,11 

(,002***) 
1,67 

(,037**) 
1,38 

(,195) 
1,43 

(,144) 

Kvinnor   ,52  
(,000***)  

,52  
(,002*** )  

,52 
(,000***) 

Utbildning 
                    

Grundskola 
 

Gymnasiet  

   
1,53  

(,206) 
1,07  

(,729) 

 
1,52 

(,214) 
1,05 

(,799) 
Modern gift 
 

   ,87 
(,266) 

Constant  ,30 
(,000***)  

 ,37 
(,000***)  

,36 
(,000***)  

,40 
(,000***) 

 

Kommentar: *** = p >.01. ** = p >.05. * = p <.10 

Värden > 1 indikerar på överrisk, värden < 1 indikerar på underrisk 

N= 1149 

 

I modell ett testas om variablerna som mäter familjeinkomst 0-11 år påverkar högfrekvent 

antisocialt beteende. I modell ett inkluderas således enbart familjeinkomsten. Det framgår i 

modellen att benägenheten att ha ett högfrekvent antisocialt beteende ökar i samband med en 

avtagande inkomst. Oddskvoterna ökar gradvis, där låg inkomstkvintil är högst av alla, och 

oddskvoter för låg och medellåg inkomstkvintil är signifikant högre jämfört med referenskategorin 

(hög inkomstkvintil). Modell ett visar alltså att oddskvoten för låg inkomst påverkar antisocialt 

beteende positivt, som i praktiken innebär att en individ från en familj med låg familjeinkomst löper 

ca två gånger (2,11) högre odds att ha ett högfrekvent antisocialt beteende än någon i 

referenskategorin (hög inkomstkvintil).  

I den andra modellen inkluderas variabeln kön. Modell två visar även här att flickor har 

lägre sannolikhet (lägre värde på oddskvoten) att begå brott än pojkar. Oddskvoterna för 
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inkomstkvintilerna förändras marginellt i modell 2 i jämförelse med modell 1. Huvudtendensen 

kvarstår, där benägenheten att ha ett högfrekvent antisocialt beteende ökar i samband med en 

avtagande inkomst. Oddskvoter för låg och medellåg inkomst är fortfarande signifikant högre 

jämfört med referenskategorin (hög inkomstkvintil). 

I den tredje modellen inkluderas föräldrarnas högsta utbildningsnivå. De som har föräldrar 

med enbart grundskoleutbildning har högre sannolikhet (högre oddskvot) att vara högfrekvent 

antisociala i jämförelse med referensgruppen (åtminstone en förälder med universitetsutbildning), 

dock är inte denna skillnad signifikant. Oddskvoterna för inkomstkvintilerna minskar något i modell 

3 jämförts med tidigare modeller. Huvudtendensen är fortfarande densamma, ju lägre inkomst 

innebär en högre sannolikhet att vara högfrekvent antisocial.  

I modell 4, dvs. den sista modellen, inkluderas modern gift vid barnets första levnadsår. 

Modell 4 visar att de med föräldrar som varit gifta vid respondentens första levnadsår har lägre 

sannolikhet (högre värde på oddskvoten) att vara högfrekvent antisociala än referenskategorin (ej 

gifta vid barnets första levnadsår)3. Oddskvoterna för inkomstkvintilerna minskar marginellt, men 

oddskvoterna för alla inkomstkvintiler är fortfarande högre än referenskategorin (hög inkomst), och 

skillnader mellan låg samt medellåg inkomst och är signifikant högre jämfört med hög inkomst. 

Huvudtendenserna är således desamma, att ju lägre familjeinkomst individen haft under sina 0-11 

första levnadsår, desto högre är sannolikheten att vara högfrekvent antisocial. 

 

5. Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultaten att tolkas och förstås ur ett teoretiskt perspektiv. Vidare kommer 

avsnittet även behandla huruvida resultaten stödjer tidigare forskning av området. 

Syftet med denna studie var att studera huruvida familjeinkomsten under barndomen och 

uppväxten kan ha betydelse för utvecklandet av antisociala beteenden vid 15 års ålder. Den 

frågeställning studien utgick från var:  

1. Finns det ett samband mellan familjeinkomsten under uppväxten och självdeklarerade 

antisociala beteenden vid 15 års ålder bland svenska ungdomar?   

                                                        
3 Det bör dock noteras igen att detta endast mäter om föräldrarna varit gifta vid barnets första levnadsår, och således inte 
samboskap. 
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5.1 Sammanfattning av resultat 
Tabell 4 och 5, dvs. båda regressionsanalyserna, visar emellertid något lika resultat. Det innebär att 

det verkar vara samma slags mekanismer som påverkar om individer begår brott och om de är 

högfrekvent antisociala. Eftersom analyserna påvisade liknande resultat och att mekanismerna 

således verkar vara de samma för att begå brott och för att vara högfrekvent antisocial, används i 

diskussionen uttrycket ”antisocialt beteende” för båda beroende variabler (begå brott och 

högfrekvent antisocialt beteende) om inget annat anges. Innan regressionsanalyserna gjordes 

korstabeller som påvisade att det verkade finnas ett samband mellan familjeinkomsten och 

antisocialt beteende, där individer med antisociala beteenden oftast tillhörde familjer med låg 

inkomst. Ju lägre inkomstkvintilen var, desto högre var oddskvoten för ett antisocialt beteende. 

Regressionsanalyserna visade att en låg familjeinkomst under barndomen har en signifikant 

påverkan och är en riskmarkör för självdeklarerade antisociala beteenden senare i livet. Resultaten 

indikerar på att ju lägre familjeinkomstnivån är, desto större är riskmarkören för ett antisocialt 

beteende. Effekten (oddskvoten) mellan familjeinkomsten och antisocialt beteende kvarstod, men 

minskade något, när variabeln som mäter föräldrars högst avklarade utbildning, samt om modern 

varit gift vid barnets första levnadsår inkluderades i analysen. Emellertid ökade dock effekten när 

kön inkluderades till analysen. Vidare visade resultaten en högre benägenhet att ha ett antisocialt 

beteende (högre oddskvoter) med avtagande inkomst. Med andra ord är oddset som störst att ha ett 

antisocialt beteende ju lägre inkomst familjen haft under barnets 0-11 första levnadsår.  

Likt tidigare studier indikerade alltså även denna studie på att kvinnor och män har olika 

grad av antisocialitet, där oddset för en kvinna att utveckla ett antisocialt beteende är ungefär 

hälften så stort som för en man. Bör dock nämnas igen att vi inte tog hänsyn till inkomsteffekten på 

kön, eftersom detta skulle kräva en interaktionsmodell och en fördjupning i ett område som vi inte 

riktigt var intresserade av.  

 

5.2 Resultatens stöd i tidigare studier och teorier 
Tidigare studier, exempelvis av Hällsten et. al. (2013) indikerar på att ojämnlikheter i 

socioekonomiska faktorer är av betydelse för ett senare utvecklande av antisociala beteenden. 

Tidigare studier av Galloway och Skardhamar (2010) beskriver också att olika grad av 

familjeinkomst under individers uppväxt är av betydelse för ett utvecklande av antisociala 

beteenden. Denna studie stödjer båda dessa studiers resonemang, då resultaten tyder på att sämre 
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ekonomiska förutsättningar/medel i barndomen utgör en riskmarkör för antisociala beteenden 

senare i livet, jämförelsevis med de respondenter uppväxta i familjer med goda ekonomiska 

förutsättningar/medel (hög inkomstkvintil). Detta visar även korstabellerna som gjorts, där t.ex. 

37,4% av de som begått brott befinner sig i kategorin låg familjeinkomst (tabell 2) i jämförelse med 

referensgruppen hög inkomst, där 23 % av de som begått brott befinner sig. Även bland 

högfrekvent antisociala ungdomar är majoriteten, 38,1 %, individer som är uppvuxna i familjer med 

låg inkomst, medan ca 22,8% är uppvuxna i familjer med hög inkomst.  

Resultaten verkar också stödja det teoretiska ramverket, där relationen mellan de medel man 

förfogar över ses som central för ett utvecklande av antisociala beteenden. Teorin utgår från 

kriminalitet som ett problem på strukturnivå, snarare än individnivå, där antisocialt beteende 

beskrivs bero på att det finns samhälleliga/strukturella mål i samhället, och att alla individer har 

olika mängd medel för att uppnå dessa mål. Olika mängd t.ex. ekonomiska medel ger olika 

möjligheter att uppnå samhällets socialt konstruerade mål, och en avsaknad av medel kan leda till 

en rad olika kriminella handlingar som ett alternativt sätt att uppnå de samhälleliga målen. Denna 

studies resultat indikerar likt strainteorin på att de individer med störst avsaknad av medel, dvs. 

gruppen ”låg inkomst”, är de som har störst sannolikhet att ha ett antisocialt beteende (dvs. att ha 

begått brott samt att ha ett högfrekvent antisocialt beteende).  

 Även utbildning kan emellertid ses som en form av medel, då man investerar i kunskap som 

kan leda till bättre jobb med bättre inkomst. I tabell 4, analysen som användes för att mäta om 

familjeinkomsten och sannolikheten att begå brott, visar sig lägre nivåer av utbildning (hos 

föräldrarna) ha en positiv effekt på om individer begår brott. Detta stödjer således Mertons teori om 

om låg utbildnings betydelse för kriminalitet. Icke-sambandet mellan låg utbildning och den ökade 

sannolikheten att begå brott står emellertid i linje med Galloway & Skardhamars (2010) 

resonemang om att föräldrarnas akademiska utbildningsnivå har betydelse för om barnet begår 

brott.  

Utifrån studiens resultat som visar att barn från familjer med låg inkomst har som störst 

sannolikhet att ha antisociala beteenden än barn från familjer med hög inkomst, kan man tänka sig 

att föräldrarna med hög inkomst har större möjligheter att hjälpa barnet med nödvändiga medel och 

att uppnå de gemensamma mål som finns i ett samhälle. Föräldrar med goda ekonomiska 

förutsättningar har exempelvis möjlighet att bidra med pengar till barnet eller köpa sådana 

materiella ting som kan vara av betydelse för unga människor. En familj med en avsaknad av medel 

har därför sämre möjligheter att bidra med ekonomisk hjälp och materiella ting, vilket man kan 

tänka sig kan leda till strain, och att barnet hittar andra vägar för att få dessa, exempelvis genom 

stöld och snatteri. Vi utgår som tidigare sagt från att föräldrarnas avsaknad av medel per automatik 
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blir en avsaknad av medel för barnet också, vilket även bidrar till svårigheter för barnet att uppnå 

samhälleliga mål. Enligt strainteorin utgör jobb, en bra utbildning och en god ekonomi några av de 

mål som är gemensamma i samhället. Finns sådana avsaknader i familjer leder detta troligtvis till 

strain, såväl för föräldrar som för barn, eftersom föräldrarnas avsaknad av ekonomi och jobb leder 

till bristfälliga möjligheter att tillförse familjen ekonomiskt. Vi anser därför att studiens resultat 

finner stöd i det teoretiska ramverket. 

  En låg inkomst kan också vara ett tecken på en dysfunktionell familj, med exempelvis 

missbruk eller kriminalitet som förekommande. Skulle svartarbete eller kriminalitet utgöra 

familjens inkomst, är detta inget som inkomstvariabeln plockar upp, eftersom den inkomsten inte 

registreras. En högre risk för antisocialitet hos respondenter från familjer med låg inkomst kan bero 

på exempelvis dysfunktionella familjeförhållanden, detta kan tänkas bidra med sämre 

förutsättningar för barnet. Även bostadssegregation är enligt tidigare studier en riskfaktor.  Tidigare 

forskning av bl.a. Hällsten et al. (2013) påvisar just sådana resultat, att områdessegregation utgör en 

riskfaktor för barn att utveckla antisociala beteenden eftersom det innebär sämre förutsättningar för 

barnet (Hällsten et al. 2013:472). Man kan tänka sig att en sådan uppväxt kan bidra till en mer 

positivt eller neutral inställning attityd till brottslighet, och kan också tänkas bidra till barnets 

framtida brottslighet eftersom barnet inte är uppvuxen med ett konformt beteende som den enda 

möjliga vägen till att nå de samhälleliga målen. 

 Varför uppvisar då vissa av barnen från familjer med hög inkomst ett antisocialt beteende? 

Estrada (2007) beskriver att individer som är uppväxta i hem med goda levnadsförhållanden och 

förutsättningar ändå uppvisar brottsliga beteenden om de bor i en omgivning som präglas av sociala 

problem (Estrada, 2007:37). Med andra ord kan omgivningen vara av betydelse för det senare 

brottsliga beteendet också, t.ex. om omgivningen präglas av sociala problem och negativa effekter 

från bostadssegregation. Problematiken i denna studie är att vi inte studerar omgivningen och 

bostadsområdet som respondenterna växer upp i, och sambandet kanske fångas upp av någon annan 

variabel istället, vilket ger missvisande resultat. 

Oddset för huruvida föräldrarna varit gifta eller inte (modern gift vid barnets första 

levnadsår) indikerade på att barn med gifta föräldrar löper lägre risk att utveckla ett antisocialt 

beteende. Denna visade dock icke-signifikans, och vi misstänker att det beror på att variabeln mäter 

just om föräldrarna varit gifta eller inte, vilket är problematiskt. Det är centralt inom kriminologi att 

splittrade familjer kan utgöra en riskfaktor för att barnet utvecklar ett antisocialt beteende. Detta 

diskuterar bl.a. Hällsten et al. (2010) vara av betydelse för ett framtida antisocialt beteende. 

Problematiken med variabeln som mäter detta (modern gift vid barnets födelseår) utesluter 

samboförhållanden helt, och endast studerar föräldrar som är gifta. Individer som lever i samboskap 
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inkluderas automatiskt i gruppen som utgör ”en splittrad familj” (kodad som 0, alltså ej gifta), vilket 

ger missvisande resultat. Vi anser att detta utesluter betydelsefull information, eftersom det är långt 

ifrån alla föräldrar i Sverige som är gifta med varandra, men det betyder nödvändigtvis inte att 

familjen är splittrad, utan kan innebära att föräldrarna lever i samboförhållande med varandra. 

Avslutningsvis vill vi nämna att vi är medvetna om den problematik som finns när man ska 

studera riskfaktorer och förklaringar till ett fenomen. De variabler vi valt behöver nödvändigtvis 

inte vara de mest lämpliga för att studera vårt problemområde, men eftersom det är Karolinska 

Institutet som delat ut dessa till oss har vi god tro på att variablerna fångar det område vi är 

intresserade av.  

Det finns emellertid en del problem med studien, dels att vi tilldelades index av KI istället för 

ursprungsvariabler, vilket innebar att vi inte själva hade någon möjlighet att konstruera och koda 

variablerna efter studiens syfte, och således fanns det metoder som hade kunnat vara lämpliga om vi 

själva konstruerat variablerna som fick uteslutas. Vi upplevde också att de i förväg konstruerade 

variablerna orsakade svårigheter för oss vår förståelse och genomföra analyserna på det bästa sätt, 

samt att redovisa resultaten så enkelt som möjligt. Det finns också betydelsefull och intressant 

information vi hade kunnat presentera om vi valt att göra interaktionsmodeller för t.ex. kön, men vi 

valde att utesluta dessa pågrund av tidsbrist. Vi menar emellertid att vi är medvetna om dessa 

brister, och att vi fått lärdom hur studien hade kunnat förbättras och vad som hade kunnat göras 

annorlunda, och menar att vår medvetenhet om studiens begränsningar och problematik bör 

betraktas som av vikt för den kunskap vi utvecklat genom studiens gång. 

 

5.3 Fortsatt forskning   
Fortsatt forskning hade kunnat vara att utöka frågor om olika brottsliga beteenden. En idé till 

fortsatt forskning hade varit att studera båda syskonparen för att kunna skilja på miljömässiga 

riskfaktorer och genetiska riskfaktorer, men detta är dock något som kräver mer kunskap forskning 

som rör biologiska förutsättningar än vad vi har. Det hade också varit intressant att forska mer 

ingående på genusfrågor och således göra interaktionsmodeller för att se om inkomsteffekten skiljer 

sig mellan pojkar och flickor. Detta skulle dock kräva en annan teori än Mertons strainteori, 

eftersom teorin inte kan förklara varför kvinnor och män med samma bakgrund inte utvecklar 

antisociala beteenden i samma utsträckning. Man skulle också kunna genomföra en forskning 

utanför Norden och jämföra hur pass viktigt inkomsten verkligen är för barnets utvecklande av olika 

beteenden, jämföra huruvida det finns ett gemensamt mönster i hur barnens beteenden utvecklas 
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eller om en låg inkomst kan ha någon annan inverkan på andra platser runt om i världen, förutsatt 

att man anpassade modellen till olika länders ekonomi. 
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http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/Lagforda/Lagforda-efter-huvudbrott-2011/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/Lagforda/Lagforda-efter-huvudbrott-2011/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/Mans-vald-mot-kvinnor-ska-upphora/Lagforda/Lagforda-efter-huvudbrott-2011/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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7. Bilaga 
Lagförda efter huvudbrott 2013 (Statistiska centralbyrån)  

 
Antal och könsfördelning (%) 

Huvudbrott Antal   Könsfördelning 

  Kvinnor Män Kvinnor Män  

Brott mot person 1 650 10 690 13 87  

Brott mot liv och hälsa 1 160 6 820 15 85  

Därav: misshandel 1 070 6 440 14 86  

Brott mot frihet och frid 460 2 680 15 85  

Därav: grov fridskränkning 30 100 23 77  

grov kvinnofridskränkning . 210 0 100  

olaga hot 140 1 140 11 89  

Sexualbrott 10 1 160 1 99  

Därav: våldtäkt 0 180 0 100  

våldtäkt mot barn - 130 0 100  
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