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Abstract 

There is a known link between relative deprivation and street crime among market liberal countries. 

Although some research has been done with cross-national data, there is none to suggest that the 

observed link is as valid in a country well known for its extended welfare and generous social 

expenditure like Sweden. The following study uses longitudinal data to see if this recognized link 

between relative deprivation and street crime also stands in a country with almost a century long 

tradition of striving for social-, economic- and cultural equality. Even though Sweden, over the last 

decade, has been subjected to a series of deregulations due to policy changes at national level, and 

with a following rise in inequality, it is still considered to be one of the most equal countries in the 

west. It is therefore not unlikely that the high degree of social security will reduce the negative impact 

of relative deprivation on social relations among its citizens, perhaps enough so that the correlation 

will be significantly weakened. The results indicate that the negative impact of relative deprivation on 

social relations still remains evident, even with a high degree of social security, suggesting that an 

extensive welfare does not significantly reduce the negative effect of relative deprivation on social 

relations.  

Keywords: relative deprivation; street crime; welfare; Sweden. 
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Inledning 
År 2011 fastslog Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) att 

Sverige tillhör det land bland samtliga medlemsländer där inkomstklyftorna mellan de rikaste 

och fattigaste ökar mest. Något som kan verka oroande eftersom flertalet studier har visat ett 

starkt samband mellan inkomstklyftor och en rad sociala problem, såsom mental ohälsa, 

brottslighet och sämre skolresultat (cf. Rowlingson, 2011, Wilkinson & Picket, 2009, 

Fajnzylber et al, 2002). Trots detta tillhör  Sverige i ett globalt perspektiv de mest jämställda, 

med en relativt egalitär fördelning av inkomst. Studierna på området är i huvudsak 

genomförda i länder betydligt mer marknadsliberala än Sverige, exempelvis USA och 

England (cf Wilkinson & Picket, 2009), och där medborgarna därmed saknar samma skydd 

från den ekonomiska konjukturen. Det är till och med sannolikt att Sveriges historia av 

strävandet mot social-, kulturell- och ekonomisk jämlikhet i sann folkhemsanda skulle i 

betydande mån skydda oss från inkomstklyftornas destruktiva utfall på sociala relationer, att 

det därmed existerar en tröskel där effekten av inkomstklyftor först får en påverkan efter att 

den når en viss nivå.  

Förhållandet mellan inkomstklyftor och sociala problem kommer i den här uppsatsen att 

prövas genom att studera utvecklingen av gatubrott i Sverige mellan 2002 och 2012. Våldtäkt 

och våldsbrott utgör större delen av kategorin ”gatubrott” som ligger till grund för kommande 

analys, och är den brottskategori som i synnerhet visar ett samband med relativ deprivation 

(Hsieh & Pugh , 1993). Leander et al (2012) skriver exempelvis att allt fler människor inom 

nästan alla åldersgrupper rapporterar att de har blivit utsatt för våldsbrott, samtidigt som 

antalet våldtäkter ökat betydligt. Anderson & Mellgren (2006; 31) rapporterar angående 

brottsutvecklingen i ett av landets län att ”det är främst våldsbrottsutvecklingen under den 

senaste 10-årsperioden som är mest alarmerande” och menar vidare att ”det kan finnas 

anledning att fördjupa sig i denna utveckling” (ibid, 2006; 31). Den allmänna medvetenheten 

om gatubrottens förekomst medför dessutom en oproportionerlig rädsla och oro som i sin tur 

hämmar den fria rörligheten. Givetvis är motiven bakom brotten flerfaldiga, tillsammans 

resulterar de dock inte bara i ett enormt mänskligt lidande, utan även skyhöga kostnader för 

samhället (cf. Nilsson, 2012).  
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Liksom Sverige har  majoriteten av industriländerna noterat en stadig ökning av gatubrotten 

sedan 1960-talet (Young, 1999). Detta har naturligvis gett upphov till en rad förklaringar, 

traditionellt har denna typ av kriminalitet exempelvis förklarats i termer av individens 

patologi, dess förekomst ett alster av tappade individer, de antisociala och moraliskt förfallna. 

Kriminalitet var enligt detta synsätt enbart ett fåtal dysfunktionella personers förehavanden 

(ibid, 1999). Men den dramatiska ökning av gatubrott som noterats, framförallt det senaste 

decenniet, kräver en förklaring som är förankrad i större strukturer som berör fler än enbart ett 

fåtal. Begreppet gatubrott kommer att diskuteras mer i detalj under rubriken ”Definition av 

begrepp”. 

Givet en svensk kontext så är det särskilt intressant att undersöka sambandet mellan relativ 

deprivation och gatubrottslighet. Mot bakgrund av tidigare forskning, och med Sveriges 

omfattande trygghetssystem i åtanke, är denna uppsats syfte att pröva om det finns ett 

samband mellan relativ deprivation och gatubrottslighet i Sverige. Som nämnts ovan är det 

inte osannolikt att det existerar en tröskeleffekt, där omfattande sociala skyddsnät märkbart 

försvagar eller omintetgör den negativa effekten av relativ deprivation. Detta skulle kunna 

innebära att det inte finns ett liknande samband mellan relativ deprivation och gatubrott i 

Sverige, som i andra mer marknadsliberala länder.    

Uppsatsen fortsätter nu med en definition av de huvudsakliga begreppen, följt av en 

teorigenomgång av forskningsfältet samt det syfte och den frågeställning som kommer att 

driva analysen. Detta följs av en datadiskussion samt variabelbeskrivning och följs av en 

metodgenomgång och en diskussion kring de för- och nackdelar som metoden medför. 

Därefter följer analys och resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring slutsatserna, 

samt förslag till frågor som ytterligare forskning med fördel kan undersöka.  

Definition av begrepp  
Uppsatsen gäller relationen mellan relativ deprivation och gatubrottslighet. För att bättre 

förstå kommande avsnitt följer här först en definition av dessa begrepp.  

Relativ Deprivation 

Precis som många andra mått inom samhällsvetenskapen så varierar operationaliseringen av 

relativ deprivation. I denna uppsats definieras relativ deprivation som en brist på resurser för 

att kunna upprätthålla den livsstil och de bekvämligheter som en individ eller grupp är van vid 

eller som allmänt uppmuntras i samhället där de lever (Townsend, 1979). 
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Operationaliseringen baseras på samma antagande som Hsieh & Pugh (1993) gör gällande 

detta mått, nämligen att inkomstklyftor är en indikator på relativ deprivation. Det ter sig 

naturligt att varierande möjlighet att upprätthålla en allmänt vedertagen konsumtionsnivå 

hänger ihop med hur pass stor ekonomisk ojämlikhet som råder.  

Relativ deprivation är i det avseendet inte bara ett mått på skillnaden i levnadsstandard bland 

en befolkning, utan även ett mått över den sociala stratifiering som råder eftersom det även 

fångar klyftan mellan människor och deras möjlighet att utvecklas. Detta kan dock vara ett 

problematiskt mått eftersom det tenderar att bli en en-dimensionell behandling av ett betydligt 

mer dynamiskt fenomen som social stratifikation, och skiljer exempelvis inte på klass och 

status (Goldthorpe, 2009), något som bör tas i beaktning.  

Givetvis vore ett noggrannare mått över det sociala avståndet mellan människor ett värdefullt 

bidrag till att mäta effekten av relativ deprivation, däremot anser jag, såsom många före mig 

(cf. Hsieth & Pugh, 1993), att detta mått i många avseenden fångar det sociala avståndet 

eftersom dess följder går långt längre, exempelvis vad gäller bostadssegregation och 

utanförskap.      

Gatubrott 

Gatubrott är ett begrepp som är vanligt förekommande inom kriminologisk forskning (cf. 

Rosenfeld & Messner, 2013). De brott som inkluderas i begreppet ”gatubrott” är rån, våldtäkt, 

misshandel, samt fullbordade och försök till mord, dråp och slutligen grov misshandel med 

dödlig utgång. Av pedagogiska skäl följer en snabb orientering av vad varje brott avser.  

Till misshandel räknas handlingar där någon ”tillfogar en annan person kroppsskada, 

sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant 

tillstånd” (Brb 3:5) Detta gäller alltså knuffar eller sparkar, men även grövre övergrepp med 

bruk av tillhyggen faller in i den kategorin, Beröringspunkterna mellan mord och dråp är av 

naturliga skäl många, skillnaden ligger dock i graden av allvarlighet gällande 

omständigheterna kring handlingen då någon bragt livet på en annan (Brb 3:1,2). Rån 

betraktas ofta som våldsbrott enligt Brottsförebyggande rådet (Brå,2014), men tillhör juridiskt 

tillgreppsbrotten, till rån döms de som i huvudsak med våld eller hot om våld stjäl någon 

annans egendom (Brb 8:5). Våldtäkt avser handlingar där någon genom våld,tvång, hot eller 

utnyttjan tvingar en annan till samlag eller med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig 

med samlag (Brb 6:1).  
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Teori/Tidigare forskning 

Förestående avsnitt inleds med en övergripande teoribildning där uppsatsens huvudsakliga 

begreppsapparat definieras. Dessa begrepp är sedermera vad som används för att förklara 

resultaten från tidigare forskning såväl som den egna analysen.  

Därefter följer en sammanställning av tidigare forskning som dels ämnar styrka sambandet 

mellan relativ deprivation och gatubrott, men även fastställa ett hypotetiskt mellanled för att 

förstå varför relativ deprivation skulle kunna påverka nivåerna av gatubrott.   

General Strain Theory (GST) 
General Strain Theory hävdar att “strain” (hädanefter ”påfrestning”) , eller stressfaktorer, kan 

orsaka negativa känslor såsom ångest, ilska eller frustration. Dessa känslor kan sedermera 

leda till ett behov av korrigerande handling där kriminalitet är en potentiell sådan. 

Om en person exempelvis upplever vånda eller vanmakt för rådande ekonomisk situation, 

framför allt om situationen upplevs som orättvis, så kan en korrigerande handling vara att gå 

ut och begå ett rån för att därmed reducera den ekonomiska påfrestning som personen 

upplever. Ett snabbt ekonomiskt tillskott som resultatet av ett rån skulle lätta den finansiella 

bördan. Men denna påfrestning kan också resultera i våldsanvändning, där behovet för 

vedergällning, om än abstrakt och inte fullt medvetet, kan vara orsaken bakom våldsverkan 

mot en annan (Agnew, 2001).  

I en reviderad version av GST så förekommer tre typer av påfrestning. Objektiv påfrestning 

avser förhållanden som ogillas av en majoritet (ibid, 2001). Dvs den typ av påfrestning som 

skulle i stort sett vara en negativ upplevelse oavsett vem som drabbas. Exempelvis 

arbetslöshet. Hur mycket obehag som upplevs av individen varierar givetvis. Någon med god 

ekonomisk marginal drabbas inte lika illa som den med liten marginal. Behovet av 

korrigerande handling varierar därmed. Detta är vad Agnew menar är subjektiv påfrestning, 

dvs hur en person upplever tillståndet av objektiv påfrestning (ibid, 2001). Det påverkas alltså 

av individuella skillnader såsom värderingar, mål, egenskaper och övriga omständigheter. 

Slutligen, emotionell respons avser vilken respons individen vidtar (ibid, 2001). Två personer 

som drabbas av arbetslöshet kan båda uppleva samma nivå av subjektiv påfrestning, dvs de tar 

lika illa vid sig av upplevelsen. Skillnaden kan dock ligga i deras respons där den ena kan bli 

arg, medan den andre blir deprimerad. 



5 
 

GST bygger även på andra former av påfrestning, såsom förlusten av positiv stimuli (fritt 

översatt). Detta kan exempelvis vara ett uppbrott med en romantisk partner, eller förlusten av 

en nära vän eller släkting (ibid, 2001). Denna typ av påfrestning kommer dock inte att 

närmare behandlas pga den praktiska svårigheten att på makronivå mäta dess effekt på 

gatubrott. Sannolikt är dessutom att denna typ av påfrestning inte i någon märkbar 

utsträckning skulle kunna påverka den ökade frekvensen brott som undersöks i den här 

uppsatsen.  

Den innestående variationen inom varje typ av påfrestning kommer dock inte tas någon vidare 

hänsyn till i kommande analys. Anledningen är att det helt enkelt att ett sådant arbete skulle 

vara väldigt tids- och resurskrävande. Långt mer än praktiskt möjligt. Däremot är det ett 

rimligt antagande att om det råder ett starkt samband mellan inkomstklyftor och gatubrott så 

antyds därmed den subjektiva upplevelsen och den emotionella responsen. Åtminstone på 

generell nivå. Gatubrotten förväntas med andra ord vara en effekt av den påfrestning som 

relativ deprivation innebär, den subjektiva responsen och den emotionella handlingen antas då 

vara det hypotetiska mellanled mellan orsak och verkan som i kommande avsnitt kommer att 

definieras.  

Man kan också anta att den objektiva påfrestning som ligger till grund för kommande analys 

alltid är negativ, om än i olika utsträckning, eftersom mått på relativ deprivation är en 

strukturell variabel, som alltså mäter relationerna mellan individerna i en grupp och därmed 

sådana saker som fördelning av makt och inkomst. Mer om det senare.  

Inom GST finns det två subkategorier till objektiva påfrestning som kommer ligga till grund 

för kommande analys. Dessa består av förekomsten av negativ stimuli, som kan variera i 

omfattning och varaktighet. Samt målblockering, vilket innebär att något eller någon 

förhindrar en person att uppnå ett uppsatt mål, vilket exempelvis handlar om diskriminering. 

Detta i sin tur riskerar att provocera fram ilska och frustration. Målblockeringen är av vikt 

eftersom den relativa deprivationen framförallt får effekt enligt GST om den anses vara ett 

alster av orättvisa. Exempelvis har en student i någon utsträckning valt sin ekonomiska 

olägenhet, dessutom med ambitionen att potentiellt komplettera denna efter avslutad 

utbildning, den relativa deprivationen är alltså inte orättvis. Dessutom förmildras situationen 

med subventioner, rabatter och andra förmåner.  
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Någon som däremot på grund av diskriminering eller förtryck hamnar i samma situation bör 

enligt GST uppleva betydligt större påfrestning, och därmed lida av ett större behov av 

korrigerande handling.  Figur 1 visar en förenklad illustration av GST . 

 

 

 

 

 

Figur 1.Huvuddrag av General Strain Theory. 

 

Kommande analys kommer att vara baserad på registerdata, och är alltså inte insamlad i syfte 

att pröva legitimiteten av GST. Vad som därmed betraktas som objektiv påfrestning kommer 

att i huvudsak vara en funktion av tidigare forskning. Dess subjektiva upplevelse, förankrad i 

de förklaringar som finns i samma studier. Detta eftersom GST sällan förklarar varför en viss 

typ av påfrestning har en effekt på brottslighet. De representerar på så vis ad hoc hypoteser, 

något som kan betraktas som en svaghet.  

Tidigare forskning 
I en meta-studie av Hsieh & Pugh  (1993) fann man att i 97% av studierna var sambandet 

mellan relativ deprivation och gatubrott positivt. I 80% av dessa var sambandet åtminstone 

medelstarkt. Resultatet visade således att det fanns ett betydande stöd för att relativ 

deprivation har ett samband  med gatubrott (Hseih & Pugh, 1993). Majoriteten av de studier 

som användes som underlag nyttjade tvärsnittsdata, och en minoritet på nationell nivå. En 

longitudinell studie i svensk kontext behöver inte nödvändigtvis visa ett liknande samband.   

Som tidigare nämnt skulle man kunna påpeka att brottsutvecklingen gäller just Sverige, ett 

land med utbredd välfärd och lång historia av socialistiskt styre, där medborgarna är bättre 

skyddade från marknadens svängningar på grund av den  relativt sett högre egalitära 

fördelningen av inkomst, i relation till jämförbara länder.  

Negativ Stimuli 

Målblockering 

Subjektiv påfrestning Emotionell respons Korrigerande handling 

+ 
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Sverige ligger bland de länder i EU med störst andel sociala utgifter (Eurostat, 2014), och 

dessa bidrog till att reducera den ekonomiska ojämlikheten med 23%, vilket är mer än de 

flesta andra medlemsländer i OECD (2011). Det är alltså inte osannolikt att den höga andel 

sociala utgifter förminskar eller t.o.m. omintentgör effekten av relativ deprivation i Sverige, 

att dess effekt enbart blir påtaglig när den når tillräckligt höga nivåer. 

Den bakomliggande mekanismen 

Man bör också fråga sig varför variationen i tillgång på resurser skulle påverka variationen av 

gatubrott, dvs om relativ deprivation har en effekt på gatubrotten, vad är den bakomliggande 

mekanismen?  

Forskningen kring sambandet är långt ifrån ny men har under lång tid till stor del ansetts 

förlegad, och det är först under senare år som kopplingen mellan ekonomi och brott åter igen 

har börjat intressera forskare (Rosenfeld & Messner, 2013). Förklaringarna är dock i högsta 

grad hypotetiska, sanningen är att ingen lyckats med tillfredställande säkerhet påvisa varför 

sambandet visar en sådan styrka. Man skulle kunna anta att relativ deprivation i huvudsak 

eller i det närmaste uteslutande skulle påverka graden av stöld, rån och andra tillgreppsbrott 

som begås med ekonomiska motiv. Och därmed enbart förklara en liten del av den varians 

som de brottstyper som ligger till fokus uppvisar. Baserat på det antagandet har ekonomiska 

förhållanden liten association med gatubrott, annat än rån. Det krävs dock ingen vidare 

eftertanke för att medge att ekonomins idag dominerande karaktär sannolikt även påverkar 

andra aspekter av våra liv.  

Enligt Hsieh & Pugh (1993) så upplever den relativt depriverade sig själv som tillhörande en 

missgynnad grupp i jämförelse med andra grupper, och dess effekt på gatubrott härstammar 

från just den sociala jämförelsen.  Ett typiskt argument är att vid jämförelse framstå som 

missgynnad orsakar frustration hos individen som i sin tur leder till fientlighet och 

aggressivitet riktat mot lämpliga mål (ibid, 1993).  

Den här typen av förklaringar har länge varit inflytelserik för att förstå till synes slumpmässig 

våldsverkan och avvikande beteende
1
 och har sitt ursprung i en klassisk studie av Hovland et 

al (1940) där sambandet mellan ekonomiska konjunktursvängningar jämfördes med antalet 

lynchningar av svarta i den amerikanska södern. Att denna brottstyp skulle vara orsaken av 

frustration och ångest som ett resultat av strukturella förändringar är i detta fall teoretiskt sunt, 

eftersom gatubrott ofta är spontana handlingar begångna i affekt (Hsieh & Pugh, 1993). 

                                                           
1
 Se exempelvis Fokus, 2013 “Recept för upplopp”  
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Flertalet studier har funnit stöd för att ett allmänt tillstånd av frustration och ilska skulle leda 

till förhöjd risk att begå framförallt våldsbrott (cf Tyler, 1997, Piquero et al, 2000). Agnew 

(2001) förklarar sambandet med att vrede stör kognitiva processer, ilska reducerar den 

upplevda kostnaden av att begå brottslighet. Häri betraktas den potentiella brottslingen som i 

huvudsak rationell, där eventuell vinst av att begå brott ställs i relation till den potentiella 

kostnaden av att åka fast. En ilsken individ kan exempelvis känna mindre ånger för sitt 

handlande eftersom den orättvisa som denne blivit utsatt för rättfärdigar handlingen (ibid, 

2001). Frustration är således den första subjektiva påfrestning som ett resultat av relativ 

deprivation som vi kan styrka.  

Det finns dock de som anser att enbart frustration inte är en tillfredställande förklaring. Den 

sociala jämförelsen leder enligt Wilkinson & Picket (2010) inte enbart till frustration, utan 

också till det som de kallar för ”statusångest”. Ångesten uppstår eftersom människor placeras 

i en hierarki med ökad konkurrens och stress som följd. Detta är alltså den psykosociala 

effekten av att vara relativt depriverad som är det mellanliggande ledet mellan inkomstklyftor 

och gatubrott. Det leder i sin tur till att sociala relationer försämras, fördomar får fäste och 

konflikt riskerar att uppstå i betydligt högre utsträckning.  Att sociala klyftor är en grogrund 

för konflikt är sedan länge givet. I en klassisk studie av Sherif & Sherif (1953) så konstaterar 

de att kontakt mellan människor är en absolut nödvändighet för att överbrygga osämja mellan 

grupper, och att brist på kontakt är det som ursprungligen gav upphov till motsättningen i 

första början.  

Blau & Blau (1982)  fastslår, i enlighet med ovanstående, att inkomstklyftor visserligen 

orsakar alienation, ångest och konflikt, men att detta tillstånd först uppstår då  denna 

ojämlikhet upplevs vara ett alster av sociala positioner, snarare än merit. Att rådande tillstånd 

alltså anses som orättvist.  

Detta blir i synnerhet påtagligt för de ekonomiskt missgynnade i det västerländska samhället 

eftersom det legitimerar sin existens på meritokratiska grunder, och alltså ingenting man ska 

behöva förvänta sig. De som tillhör de underprivilegierade skiktet i samhället kommer alltså 

inte nödvändigtvis att betrakta sitt tillstånd som ett resultat av personliga tillkortakommanden, 

såsom idén om meritokrati antyder, utan snarare ett utfall av att de saknar de sociala 

privilegium som samhällets högre klasser har tillgång till. Detta är dock inte nödvändigtvis 

ståndpunkten hos de välsituerade.  
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Åter igen är det den relativa ställningen hos en individ som påtalas vara utav vikt, men 

kompletteras av att ojämlikheten får sin fulla effekt då rådande socioekonomiskt tillstånd 

anses vara orättvist. Att den hierarkiska ordningen därmed inte accepteras. Häri ligger 

problemen om rasism, sexism, elitism osv som alltså urholkar demokratins legitimitet, detta är 

dock är en diskussion som ligger utanför denna uppsats ramar.  

Poängen är att denna motsägelse är det som orsakar benägenheten att begå brott bland de 

drabbade av relativ deprivation och att de därmed upplever den så kallade målblockering som 

omnämns i GST. 

Alternativa förklaringar 

Givetvis är denna koppling mellan relativ deprivation och gatubrott inte allmänt vedertagen. 

Saunders (2010) hävdar exempelvis att den enda statistiskt signifikanta predikatorn för om ett 

samhälle eller område kommer att vara präglat av höga nivåer av gatubrottslighet är huruvida 

detta samhälle eller område har vad han kallar en ”hög etnisk densitet” eller inte, dvs är 

väldigt etniskt heterogena. Däremot är det sannolikt så att etniska minoriteter också till stor 

del tillhör gruppen av de relativt depriverade,vilket alltså inte per automatik innebär att den 

grundläggande orsaken inte är relativ deprivation.  

Andra menar att det inte är det relativa välståndet som är avgörande, utan det absoluta 

välståndet (Rowlingson, 2011). Dvs att det är problemen associerade med fattigdom som 

orsakar kriminalitet och andra social svårigheter. Att skillnaden mellan de välsituerade och de 

depriverade beror på att de förstnämnda har tillgång till materiellt välstånd, medan de senare 

lever under sådana förhållanden att kriminalitet i många fall är det enda rimliga förfarandet.  

Utan att förkasta hypotesen om absolut välstånd så har den en svaghet i relation till den om 

relativt välstånd i ett land som Sverige. Sverige är ett land med tämligen hög levnadsstandard, 

att det därmed skulle finnas en tillräckligt stor grupp för att påverka statistiken som är så pass 

materiellt depriverad att det är tvungna att begå brott verkar orimligt. Wilkinson & Picket 

(2010) hävdar exempelvis att välståndet enbart förbättrar ett samhälle fram till en viss punkt. 

Ett ökat ekonomiskt välstånd är för fattiga länder ett lyckat recept för att motverka sociala 

problem, men hjälper föga för länder likt Sverige. Om debatten till följd därav skulle övergå 

från den om absolut fattigdom till den om relativ fattigdom så hamnar vi snart i det 

hypotetiska förhållande som denna uppsats redan driver.  
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Dessa alternativa förklaringar motbevisar alltså inte den relativa deprivationens relevans. 

Återstår gör dock frågan huruvida relevansen finns kvar om landet i hög grad fördelar 

inkomsten bland dess medborgare.  

Sammanfattning 

Betoning ligger på de socialpsykologiska processer som inleds i samband med att klyftan 

mellan människor ökar, där ett potentiellt utfall är konflikt, aggressivitet och övergrepp. De 

består i huvudsak av den frustration som uppstår av att tillhöra en grupp med relativt låg 

status, men också av upplevd konkurrens och konflikt mellan människor. Relativ deprivation 

får dock framför allt effekt på gatubrotten då denna socioekonomiska olägenhet anses vara ett 

resultat av orättvisa.  

Mot bakgrund av teori och tidigare forskning, så kan man därmed formulera den hypotetiska 

modell som visas i figur 2, och som potentiellt förklarar orsaken till varför Sverige har noterat 

den kraftiga ökning av gatubrott det senaste decenniet, förutsatt att det sociala skyddsnätet 

inte förhindrar den relativa deprivationens effekt på gatubrotten.   

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Teoretisk modell över sambandet mellan Relativ Deprivation och Gatubrott 

 

Rutorna med runda hörn representerar de mekanismer som förväntas binda samman de 

observerade variablerna. Medan de vanliga rektangulära rutorna representerar de 

operationaliserade variablerna som använts. Residualen utgör de observerade, icke-

observerade och icke-observerbara variabler som inte inkluderas i modellen samt de mätfel 

förknippad med varje variabel och deras unika spridning (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

Relativ Deprivation 
Statusångest 

Frustration 

Konkurrens 

Gatubrott (Konflikt) 

Residual (e) 

Stress 
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Enkelt uttryckt innebär det att den variation i den beroende variabeln som modellen inte 

lyckas förklara hamnar i residualen.Relativ deprivation utgör alltså påfrestning på de 

drabbade, det är ett strukturellt förhållande vilket sannolikt innebär att det upplevs som 

orättvist för de drabbade, framförallt med bakgrund av uppfattningen om att rådande 

meritokratiska principer är en illusion. Detta är alltså den subjektiva påfrestning som 

resulterar i behovet av korrigerande handling.   

Behovet uppstår dels från den frustration som uppstår vid den sociala jämförelsen som är 

själva kärnan i begreppet relativ deprivation, dvs upplevelsen av att vara orättvist missgynnad. 

Men också kring den önskan att uppnå samma sociala privilegium som de välsituerade vilket 

orsakar stress och konkurrens som sedermera riskerar att utmynna i brottslighet. Det 

slutgiltiga utfallet för en allt större grupp människor är olika typer av brottslighet, vanligen 

utfört spontant och i affekt. 

Som nämnt ovan är det däremot inte osannolikt att denna kausala kedja i betydande mån 

försvagas av omfattande trygghetssystem, såsom de i Sverige. Den relativa deprivation som 

då trots allt råder i Sverige saknar kanske därmed den potens som krävs för att brottslighet ska 

vara ett sannolikt utfall.  

Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av tidigare forskning som visar att sambandet mellan relativ deprivation och 

gatubrottslighet är väl förankrat i mer marknadsliberala länder, är denna uppsats huvudsakliga 

syfte att pröva om det finns ett samband mellan relativ deprivation och gatubrottslighet i 

Sverige.  

Frågeställningen som kommer att driva analysen är om Sveriges långa tradition av omfattande 

trygghetssystem och fördelning av inkomst förhindrar, eller märkbart förminskar effekten av 

relativ deprivation på gatubrottslighet.  

Data  

Kommande analys genomförs med data hämtad från Brottsförebyggande rådets statistik över 

personuppklarade fall av rån, våldtäkt, misshandel samt fullbordade och försök till mord, dråp 

och slutligen misshandel med dödlig utgång (hädan efter ”dödligt våld”), som tillsammans 



12 
 

utgör kategorin ”gatubrott”. Analysen kommer även baseras på statistik över inkomstklyftor i 

Sverige hämtat från Europeiska unionens statistikmyndighet (Eurostat). 

Den beroende variabeln 

Den brottsutveckling som studeras gäller brott med inslag av övergrepp av en person mot en 

annan, s.k. ”gatubrott” (Rosenfeld & Messner, 2013). Den huvudsakliga beroende variabeln 

är ett index, konstruerat för att mäta utveckling av denna typ av brott i Sverige.  

Indexet är konstruerat genom faktoranalys, vars syfte är att identifiera underliggande mönster 

i samvariationen mellan olika manifesta variabler. Man ska givetvis vara aktsam vid 

konstruerande av ett index över olika brottstyper eftersom orsakerna till olika typer av brott 

sannolikt varierar, och att det kan vara av vikt att notera styrkan på de individuella sambanden 

(Hsieh & Pugh, 1993). Det är exempelvis inte osannolikt att inkomstklyftor i större grad 

påverkar förekomsten av rån, än våldtäkt. Av den anledningen är det kanske olämpligt, eller 

t.o.m. provocerande, att använda sig av en sådan ”generell” teori. Kommande analys kommer 

därför också att inkludera en analys av de separata brottstyperna, för att därmed 

säkerhetsställa att den generella brottsutvecklingen inte är felaktigt konstruerad, samt 

möjliggöra diskussion kring indexets legitimitet.  

Däremot ska man komma ihåg att indexet är en operationalisering av ett redan vedertaget 

begrepp (cf. Rosenfeld & Messner, 2013), vilket har ett värde i sig eftersom det möjliggör 

jämförelse med tidigare forskning. Med detta sagt, det finns dock ytterligare anledning till att 

konstruera den typ av index som utgör den beroende variabeln i kommande analys. Gällande 

gatubrott så är beröringspunkterna sådana att de enskilda brottstyperna samtliga involverar 

någon form av övergrepp, vanligtvis med inslag av våld, hot eller tvång. Man kan exempelvis 

anta att de i grunden beror på samma osäkerhet, ängslan, och kroniska stress.  

 

Indexet är baserat på data från Brottsförebyggande rådets statistik över personuppklarade brott 

under åren 2002-2012, dessa siffror är sedermera dividerade med folkmängd vid respektive 

tidpunkt för att kontrollera för befolkningsökning. Siffrorna avser brott där åklagare styrkt att 

brottet faktiskt har begåtts samt knutit en person till brottet. Slutligen har datamaterialet 

sammanställts genom faktoranalys för att fånga den generella utvecklingen som dessa 

våldsbrott visar. I tabell 1 visas varje enskild brottstyps faktorladdning på den latenta 

variabeln, vilket innebär att ju närmare värdet är till 1, desto mer förklaras brottstypen av det 

underliggande fenomenet ”gatubrott”.  
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Som vi ser får samtliga brottstyper höga värden, detta betyder att dessa brottstyper i hög grad 

samvarierar, att deras upp- och nedgångar i stort följer en liknande kurva. Vilket antyder att 

det kan finnas en gemensam orsak bakom.  

 

Tabell 1. Faktoranalys ”Gatubrott” 

Variabel Faktorladdning 

 

Misshandel inkl grov, per 100 000 

 

,974 

Dödligt våld, per 100 000 ,757 

Rån, inkl grovt, per 100 000 ,807 

Våldtäkt, inkl grov, per 100 000    , 852 

 

Figur 3 visar deras generella utveckling över tid såväl som i vilken utsträckning varje 

brottstyp utgör av indexet ”gatubrott”. Som vi kan se sker den mest dramatiska ökningen 

mellan åren 2004 och 2009 där antalet brott mångdubblas, och börjar därefter åter igen gå 

neråt. Figuren visar att misshandel utgör den största delen av brotten som inkluderas i indexet, 

följt av våldtäkt, rån och slutligen dödligt våld.  

 

Något direkt mått på en brottstyps faktiska utveckling finns inte, statistiken som finns 

tillgänglig kan dock visa på indikationer, dessutom baseras vanligtvis uttalanden om  

brottsutvecklingen på antalet anmälda brott
2
, problemet med den typen av siffror är flertalet.  

Anmälningsbenägenheten är den största, denna benägenhet varierar, och påverkas av 

exempelvis mediabevakning eller diskurs. Det kan även vara så att ett brotts rubricering 

förändras under förundersökningen, vilket senare inte syns i statistiken över anmälningar, 

något som givetvis påverkar kvalitén negativt. Detta eftersom anmälningarna kan baseras på 

godtycke, eller åsikt, snarare än juridisk förankring. Det uppskattas dessutom att enbart en 

bråkdel av gatugatubrotten kommer till polisens kännedom, framförallt vad gäller 

våldsbrotten eftersom det inte är ovanligt att dessa brott begås i det fördolda (Young, 1999). 

 

                                                           
2
 Se exempelvis, Brå ”Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011”  
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Det finns givetvis en möjlighet att det finns ett samband mellan antalet anmälda brott och 

antalet personuppklarade brott, man kan exempelvis anta att fler anmälda brott utgör fler fall 

att lösa, de med potential för uppklaring prioriteras.  

 

Figur 3. Illustration över den generella utvecklingen av gatubrott i Sverige under åren 2002-

2012, samt individuella proportioner av de olika brotten.  

 

Detta innebär att de siffror som utgör basen på den beroende variabeln också till viss del kan 

bero på saker såsom de ovannämnda, och inte nödvändigtvis enbart den faktiska 

brottsutvecklingen. Anledningen till begränsandet av datamaterialet till enbart de 

personuppklarade är att stor del av de uppklarade brotten är de s.k. tekniskt uppklarade, dessa 

inkluderar fall då det är oklart huruvida det har begåtts ett brott eller inte och därmed avskrivs. 

Ett mått över brottsutveckling som inkluderar de fallen skulle alltså innebära en stor 

osäkerhet. Med detta sagt, även om statistiken till viss del påverkas av andra faktorer än 

faktiskt utveckling, så är den generella trenden under åren 2002-2012  så pass 

uppseendeväckande, att man rimligtvis kan anta att utvecklingen faktiskt går uppåt, något som 

bör kontextualiseras.  

Den oberoende variabeln 

För att mäta relativ deprivation används gini-koefficienten för Sverige under åren 2002-2012 

hämtad från Eurostats databas. Gini-koefficienten är ett mått för att mäta inkomstfördelningen 
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i ett land, och används bland annat av OECD och Eurostat. Måttet mäts från 0 till 1, där 0 

innebär fullständig jämlikhet, där alla invånare har samma inkomst, och 1 innebär fullständig 

ojämlikhet, där en person har 100 % av inkomsten i ett land.  

Dessa två värden uppnås givetvis aldrig, men är en tydlig indikator på hur inkomsten är 

fördelad över en population. I praktiken innebär måttet att värden nära noll tyder på en mer 

jämlik inkomstfördelning, och värden närmare 1 tyder på större klyfta mellan rika och fattiga.  

Figur 4 visar utvecklingen av relativ deprivation i Sverige, där den mest dramatiska ökningen 

sker mellan åren 2003 och 2007 där inkomstklyftorna ökade från 0,276 till 0,332, för att 

därefter fluktuera något. Denna utveckling är något som OECD noterat under längre tid, där 

den rikaste 1% av befolkning nära fördubblade sin andel av den totala inkomsten i landet de 

senaste två decennierna (OECD, 2011).  

 

Figur 4. Utveckling av relativ deprivation i Sverige under åren 2002-2012. 

Metod 
Analysen genomförs med linjär regressionsanalys av tidsseriedata, även kallad 

tidsserieregression. Denna metod möjliggör en analys av korrelationen mellan två tidsserier, 

dvs vilket samband som existerar mellan dem. Detta innebär att man undersöker hur de 

samvarierar över det valda tidsspannet, och är synnerligen användbar när en utveckling över 

tid ska förklaras.  
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Tiddseriedata innebär helt enkelt en rad observationer av samma fenomen under ett visst  

tidsintervall. En fördel med tidsseriedata är att man kan göra ett mer legitimt anspråk på 

kausalitet då den oberoende variabeln kan placeras före den beroende variabeln i tid, och 

kompletterar därmed den teoretiska förankringen vid beskrivningen av ett troligt 

händelseförlopp.  

Vilket är av vikt då korrelationen likväl kan vara det omvända, såsom i kommande analys. 

Detta är givetvis inget entydigt bevis på kausalitet, sociala fenomen har i princip en 

oöverskådlig mängd orsaker. Trots det kan man tala om ett sannolikt händelseförlopp om 

regelbundenheter i ett fenomen föregår regelbundenheter i ett annat, och om dessa i betydande 

mån korrelerar.  

Valet av tidsseriedata framför det något mer konventionella valet av tvärsnittsdata inom 

forskningen kring relativ deprivation är just pga att man kan uttala sig om kausalitet på ett 

starkare sätt än vid nyttjande av tvärsnittsdata. Jag anser dessutom, framförallt när forskning 

har ackumulerats till förmån för ett samband, att man även bör pröva sambandet med annan 

metod än den som används i majoriteten av forskningen. Oavsett vilket fenomen som ska 

förklaras inom samhällsvetenskap så är det dessutom givet att det handlar om dynamiska 

processer, vilka riskerar att förbli oklara i tvärsnittsdata (Hsieh & Pugh, 1993).  

Detta förutsätter dock jag måste godta antagandet att effekten av den oberoende variabeln (x) 

påverkar den beroende variabeln (y) med en fördröjning som motsvarar tidsskillnaden mellan 

x vid tidpunkt t-1 och y vid tidpunkt t. I detta fall handlar det alltså om ett års intervaller där 

eventuell effekt under tiden i någon mån förbises. Fördelen är däremot som nämnts ovan att 

det blir en korrekt tidsordning mellan x och y, samt att regressionsmodellen inte bara visar 

samvariationen mellan två eller fler variabler, utan även samvariation över tid.  

Observationerna sker med intervaller om ett år under åren 2002-2012. Denna tidsperiod har 

valts för att den är präglad av stora förändringar vad gäller ökade inkomstklyftor och är av 

den anledningen lämplig för att undersöka det avsedda sambandet mellan relativ deprivation 

och gatubrott. Tidsperioden på tio år har valts för att överhuvudtaget kunna tala om en 

utveckling över tid, samtidigt som åren 2002-2012 är tillräckligt nära i tid för att kunna uttala 

sig om en idag relevant utveckling.  
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Metodologiska utmaningar 

Användandet av tidsseriedata innebär dock en del metodologiska utmaningar vid 

konstruktionen av en regressionsmodell som vi inte stöter på vid användandet av 

tvärsnittsdata. Den absolut vanligaste problematiken kring tidsseriedata är den s.k. 

trendkomponenten, vilket avser en utvecklings generella trend som ofta pekar uppåt eller 

nedåt, även om det förkommer små upp- och nedgångar mellan varje år (Djurfeldt & 

Barmark, 2009).   

Det är även vanligt att det finns en s.k. säsongskomponent (ibid, 2009). Detta avser periodiska 

variationer, och kan orsaka problem när variationen i den oberoende variabeln ska förklaras. 

Det gäller alltså något regelbundet återkommande som påverkar variationen i den beroende 

variabeln, exempelvis riksdagsval, men som inte inkluderas i regressionsmodellen. Ett mått på 

politiskt engagemang skulle alltså sannolikt nå sina toppar vart fjärde år, denna variation är 

dock inte av intresse om det är ett annat orsakssamband som undersöks. 

Dessutom förekommer effekten av ”slumpmässig” variation i tidsserier, i litteraturen kallas 

dessa för ”chocker” (ibid, 2009), chocker avser förändringar i den beroende variabeln som är 

svåra eller omöjliga att förutse, och som kan ha kvardröjande effekt på efterföljande värden. 

Exempelvis naturkatastrofer. Den politiska viljan att hantera en sådan katastrof skulle mycket 

väl kunna påverka det politiska engagemanget bland allmänheten under lång tid, något som 

dock inte i förväg kan förutsägas av en regressionsmodell.  

Sammantaget kan man säga att dessa potentiella mönster innebär att det existerar en 

korrelation mellan en variabels olika tidpunker,dvs att det förekommer autokorrelation. Det 

som är problematiskt med tidsserier är att de nästan per automatik är korrelerad med sig själv, 

värdet på en variabel vid en tidpunkt kommer förklaras till viss del av föregående värde. Det 

finns dock nivåer av autokorrelation som anses vara acceptabla. Det test som kommer att 

ligga till grund för att kontrollera effekten av autokorrelation är i huvudsak det s.k. Durbin-

Watson-testet. Detta test genererar ett värde mellan 0 till 4, där det önskvärda värdet bör ligga 

mellan 1,5-2,5. Om värdet hamnar utanför indikerar det att det finns nivåer av autokorrelation 

som kan påverka resultatet, dvs att den statistiska signifikansen till viss del beror på att det 

finns en autoreggressiv komponent i en eller båda tidsserierna (ibid, 2009). 

I de fall då effekten av dessa beståndsdelar påverkar trovärdigheten i analysen så kan denna 

effekt reduceras, och därmed problemen i någon mån åtgärdas. Variabler med problematiska 

värden differentieras antingen för att avlägsna en generell trend i tidsserien,  
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eller transformeras till en logaritmerad version för att därmed få bukt med icke konstant 

varians (ibid, 2009). Vad dessa transformeringar i praktiken innebär kommer jag dock inte att 

gå djupare in på.  

Transformeringarna försvårar dock prediktioner avsevärt. Detta är däremot en nödvändighet 

eftersom jag enbart är intresserad av att studera relationen mellan olika variabler, och inte den 

förändring i variablerna som orsakas av regelbundna förändringar, det s.k. ”bruset” (ibid; 

2009). Men eftersom det ligger utanför denna uppsats syfte att göra prediktioner så godtas den 

typen av begränsningar. Detta gäller alltså som sagt i de fall då tidsserierna uppvisar oroande 

mönster där förklaringskraften hos den oberoende variabeln inte kan säkerhetsställas. 

Detta innebär att risken för skensamband minskar, eftersom en kontinuerlig korrelation över 

tid sannolikt innebär att det finns ett samband om man samtidigt kontrollerar för effekten av 

generella trender, säsongsvariation och annan typ av autokorrelation. 

Fastställande av tidsintervall 

Frågan blir således, vid vilken tidpunkt kan vi förvänta oss att se effekten av relativ 

deprivation på gatubrotten? För att besvara frågan måste man först avgöra om det finns 

korrelation mellan den beroende variabeln relativ deprivation, och den tidsfördröjda 

(”laggade”) oberoende variabeln gatubrott. En laggad variabel innebär inom tidsserieanalys 

att du förskjuter den oberoende variabeln i tid ett eller flera steg. I detta fall innebär det att 

relativ deprivation förväntas få effekt på nivåerna av gatubrott efter ett visst tidsintervall mätt 

i antal år. Man kan exempelvis anta att det dröjer en viss tid innan den arbetslöse upplever sig 

som marginaliserad, och ytterligare en tid innan denna känner av behovet av korrigerande 

handling.   

Det enklaste sättet att undersöka om det finns en korrelation mellan en variabel och en laggad 

version av en annan variabel är att genomföra en s.k. korskorrelationsfunktion (CCF). CCF 

möjliggör en visuell jämförelse av tiddsserier genom att sammanställa resultatet i ett 

stapeldiagram där varje stapel representerar ett lagg. Om det finns en signifikant korrelation 

så bryter någon eller några av staplarna det s.k. signifikansintervallet (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Exempelvis, ditt diagram från CCF visar en signifikant korrelation vid lag 5, då 

innebär det att den ena variabeln är korrelerad med den andre variabeln med en fördröjning på 

fem laggar, i detta fall med fem år. Tolkningen av CCF diskuteras mer utförligt under resultat 

och analys. 
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Sammanfattning 

Analysen inleds med ett korskorrelationsdiagram över de relevanta variablerna. Därefter 

konstrueras en tidsfördröjd oberoende variabel där fördröjningen bestäms av resultatet från 

det inledande steget. I praktiken innebär det exempelvis att värdet på x vid tidpunkten 2002, 

undersöks mot värdet på Y vid tidpunkten 2003, eftersom det antas att effekten av x på y sker 

efter en viss tid.  

Slutligen genomförs en linjär regressionsanalys för att kontrollera korrelationen mellan den 

oberoende och beroende variabeln. Förfarandet vid regressionsanalysen blir dock något 

okonventionellt eftersom det samband som undersöks är bivariat och därmed utan påverkan 

av kontrollvariabler. Däremot sker kontrollen vid själva konstruktionen av de olika 

variablerna. Befolkningsökning kontrolleras via en omräkning av det statistiska underlaget, 

samt effekten av de olika typerna av autokorrelation kontrolleras via Durbin-Watson testet.  

Resultat och analys 

Studiens syfte och centrala frågeställning gäller huruvida ett liknande sambandet mellan 

relativ deprivation och gatubrott, som är väl förankrat i mer marknadsliberala samhällen än 

Sverige, också gäller i ett samhälle med en lång tradition av egalitär fördelning av inkomst, 

högt skattetryck och omfattande trygghetssystem.  

För att undersöka detta måste man pröva den tidsfördröja korrelationen mellan relativ 

deprivation och gatubrott, dvs om det finns ett samband mellan variablerna. Enkelt uttryckt 

innebär det att ökade nivåer av relativ deprivation förväntas få en inverkan på gatubrotten 

först efter en viss tid. För att korrekt uppskatta relationen mellan dessa två tidsserier, inleds 

analysen med en korskorrelationsfunktion (CCF) som kontrollerar om det finns en korrelation 

mellan de två tidsserierna, och vid vilken fördröjning denna i så fall sker.  Därefter 

konstrueras en tidsfördröjd oberoende variabel som sedermera prövas i en regressionsanalys, 

samtidigt som analysen kontrollerar för effekten av autokorrelation, dvs de återkommande 

mönster som en tidsserie kan uppvisa. 

 

Figur 5 visar resultat av den inledande korskorrelationsfunktionen mellan relativ deprivation 

och gatubrott, där ser vi att variablerna har en signifikant korrelation vid lag 0,1 och 2 som 

visas av att staplarna korsar den horisontella linjen som representerar signifikansintervallet.  
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Detta innebär att det med är mindre än 5 % risk att slumpen skulle vara orsaken bakom den 

observerade korrelationen. Man kan även se att stabeln vid lag 1 är något lägre än vid lag 0, 

och minskar därmed successivt. Detta visar att effekten av relativ deprivation på nivån av 

våldsbrott sker utan vidare fördröjning, effekten sker alltså inom ett år och tappar sedermera 

effekt, men att effekten trots allt kvarstår under två års tid.  

 

Eftersom korskorrelationsdiagram enbart visar korrelationen mellan två tidsserier så kan 

förhållandet rent hypotetiskt vara det omvända, det är inte orimligt att ökat gatuvåld och 

otrygghet leder till ökade klyftor mellan människor. För att säkerhetsställa att korrelationens 

riktning är det som beskrivs i teoriavsnittet fördröjs den oberoende variabeln, relativ 

deprivation, med ett steg eftersom korrelationen fortfarande är signifikant vid det steget. 

 

 

Figur 5.  Korskorrelationsdiagram, relativ deprivation med Gatubrott index.  

 

Här kan man anta att då den relativa deprivationen ökar ett år, så syns dess effekt på 

gatubrotten tydligt året därpå. Denna korrelation mellan relativ deprivation, och nivån av 

gatubrott året därpå prövas sedermera i en regressionsanalys, som redovisas i tabell 2, och 

som visar ett starkt stöd för den teoretiska modellen.  

Effekten av ökade klyftor på brottslighet är alltså påtaglig i Sverige trots omfattande 

skyddsnät och egalitär fördelning av inkomst. Effekten sker dessutom utan vidare fördröjning. 

Vi ser vidare att korrelationen med gatubrotten kvarstår som statistiskt signifikant under en tre 

års period, med avtagande effekt. Resultatet visar således att trots att Sverige är bland de 
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länder i Europa med störst ekonomiska jämlikhet, med en lång tradition av samarbete via den 

svenska modellen och folkhemsbygget, så tycks den ökning som observerats det senaste 

decenniet haft en märkbar påverkan på nivåerna av gatubrott.  

Detta ger givetvis inget definitivt svar på huruvida en utbredd välfärd erbjuder ett fullgott 

skydd mot den relativa deprivationens påverkan på sociala relationer, däremot kan man 

konstatera att den välfärd som Sverige har haft det senaste decenniet inte ger det.  

En rimlig slutsats vore dock att välfärden sannolikt reducerar effekten av relativ deprivation 

eftersom Sveriges höga nivå av sociala utgifter bidrog till att förminska den ekonomiska 

ojämlikheten i betydande mån. Vi ser också av Durbin-Watson testet att inga betydande 

nivåer av autokorrelation påverkar trovärdigheten. 

 

 

Tabell 2. Tidsserieregression, beroende variabel: Gatubrott 

 b-koefficient 

Intercept -12,449** 

Relativ deprivation, laggad 1 41,007** 

  

Adjusted R
2
 0,727 

Durbin-Watson 1,773 

**P<0.01 

 

 

Eftersom variabeln ”Gatubrott” är ett index framtaget genom faktoranalys och där alltså varje 

steg motsvaras av en standardavvikelse (Djurfeldt & Barmark, 2009), samt att måttet på 

relativ deprivation  maximalt uppnår värdet 1 så blir tolkningen av b-koefficienterna tämligen 

absurd. Syftet är dock att avgöra huruvida relativ deprivation har en påtaglig verkan på 

nivåerna av gatubrott i ett välfärdssamhälle som Sverige, och alltså inte göra några 

prediktioner. Något som framgår av determinationskoefficienten (R
2
) som visar att drygt tre 

fjärdedelar av variationen av gatubrott kan förklaras av relativ deprivation.  

Utöver detta undersöks även styrkan på de separata sambanden mellan relativ deprivation och 

de olika brottstyper som faller under kategorin gatubrott för att kontrollera att korrelationen 

till någon brottstyp i betydande mån inte avviker, samt att för den kritiske till nyttjandet av ett 

index över olika brottstyper möjliggöra diskussion. 
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Det är som sagt var inte osannolikt att de olika utfallen av brottslighet är mer eller mindre en 

effekt av relativ deprivation. Däremot görs inga anspråk på att försöka förklara de separata 

sambanden, syftet är snarare att uppmärksamma att styrkan på de individuella sambanden kan 

ha betydelse. Fynden från denna senare del av analysen möjliggör även potentialen för vidare 

undersökning vid ett senare tillfälle. Figur 6 visar de separata sambanden redovisade som 

korskorrelationsdiagram. Här kan vi se att samtlig korrelation mellan de olika brotten och 

relativ deprivation bryter, eller åtminstone når upp till, signifikansintervallet. Åter igen visar 

detta att man med åtminstone 95 % säkerhet kan säga att slumpen inte orsakat resultatet. 

 

Figur 6.  Korskorrelationsdiagram, relativ deprivation med Misshandel, Dödligt våld, Rån 

och Våldtäkt. 

Effekten av relativ deprivation tycks även påverka de olika brotten utan vidare fördröjning, 

nämligen att effekten får sitt utfall inom en tvåårsperiod, vilket var förväntat eftersom den 

första analysen antydde detta. Kort sagt innebär detta att då den relativa deprivationen ökar i 

Sverige så kan man förvänta sig att effekten av detta på de separata gatubrotten sker inom två 

år. Vi ser även att då variationen hos de enskilda brotten prövas mot nivåerna av relativ 

deprivation i Sverige så består korrelationen på en statistiskt signifikant nivå.  
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Figur 7 illustrerar resultatet av de individuella tidsserieregressionerna, figuren visar styrkan på 

korrelationen (R
2
) samt nivåerna av autokorrelation (DW). Där ser vi att relativ deprivation 

tycks ha störst påverkan på nivåerna av misshandel och våldtäkt.  Detta kan upplevas som 

uppseendeväckande, men den teoretiska utgångspunkten är att de olika typerna av brottslighet 

i grunden beror på samma osäkerhet, ängslan och kroniska stress. De individuella brotten 

representerar därmed ett fåtal av de olika utfall som detta tillstånd kan resultera i, det är 

exempelvis inte osannolikt att den stora majoriteten av de relativt depriverade hanterar sin 

objektiva påfrestning på legitim väg, dvs söker jobb eller läser en utbildning. 

GST är dessutom enbart applicerbar i de fall då människor faktiskt söker ekonomiskt 

välstånd, människans amibtion är ju inte nödvändigtvis den.  Poängen är att den objektiva 

påfrestningen inte nödvändigtvis kräver en korrigerande handling, och att den korrigerande 

handlingen i övriga fall inte nödvändigtvis är brottslighet, men att den kan vara det. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Resultat av tiddserieregression – individuella samband. Determinationskoefficient 

(R
2
) och Durbin-Watson värde (DW).  

 

Den brottslighet som en individ i huvudsak sysslar med kan därmed bero på orsaker som 

enbart berör den enskilde, de olika brottstyperna är alltså den emotionella responsen som är 

beroende individuella omständigheter. Notera dock att korrelationen till ”Misshandel” inte 

fullt når upp till det önskvärda värdet på Durbin-Watson testet trots försök att kontrollera 

effekten av autokorrelation. Detta innebär att signifikansen kan bli ”uppblåst”, dvs att 

signifikansen  till viss del beror på autokorrelationen som tidsserierna uppvisar. 

Avståndet till det önskvärda värdet på Durbin-Watson testet står dock i proportion till dess 

påverkan på den statistiska signifikansen av regressionsmodellen.  

R2=,708  DW=1,426                 
Misshandel, inkl grov 

R2=,437  DW=1,969  
Rån, inkl grov 

R2=,435 DW=1,853  
Dödligt Våld 

R2=,612  DW=2,234  
Våldtäkt, inkl grov 

Relativ Deprivation 
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Detta innebär att då värdet är väldigt nära 1,5 så har autokorrelationen liten påverkan, vilken 

dock inte ska missuppfattas som att den är försumbar. Värt att också notera är att ”Rån”, som 

är det enda brottet som tillhör tillgreppsbrotten, har en relativt svag korrelation i relation till 

övriga brott. Vilket kan anses märkligt då den oberoende variabeln gäller relativ deprivation 

som alltså är ett mått på det ekonomiska förhållandet mellan rika och fattiga. Man kan därmed 

fundera kring övriga motiv bakom genomförandet av ett rån, det är inte exempelvis inte 

osannolikt att åtminstone personrån har fler orsaker än enbart ekonomiska.  

Resultatet tyder alltså  på att rån också beror på annat än ekonomisk vinning, man kan 

exempelvis anta att det är en fråga om makt. Att den i övrigt marginaliserade och maktlöse 

önskar befinna sig i en situation där makten istället är fullkomlig, såsom i fallen med 

personrån eller våldtäkt. Det är knappast häpnadsväckande att samtliga brottstyper har inslag 

av makt, där förövaren genom sitt förfarande utövar dominans gentemot sitt offer, och därmed 

på en bråkdel av en sekund vänder sitt i övrigt reducerande tillstånd till dess motsats. 

Sammanfattningsvis gäller för samtliga enskilda brottstyper likväl som indexet att relativ 

deprivation tycks ha en stark påverkan på gatubrotten.  

Slutsatser och diskussion 
Studiens syfte och centrala frågeställning gäller huruvida ett liknande sambandet mellan 

relativ deprivation och gatubrott, som är väl förankrat i mer marknadsliberala samhällen än 

Sverige, också gäller i ett samhälle med en lång tradition av egalitär fördelning av inkomst, 

högt skattetryck och omfattande trygghetssystem.  

Den svenska historien kring folkhemmet och den svenska modellen som förespråkar 

samarbete och kompromiss har sannolikt haft en kulturell påverkan allt sedan folkhemstalet 

och saltsjöbadsavtalet på tidigt 1900-tal. Det är därmed inte osannolikt att den svenska 

traditionen av strävandet mot social- och ekonomisk jämlikhet skulle i betydande mån skydda 

dess medborgare från den destruktiva effekten av relativ deprivation på de sociala 

relationerna. En hög grad av fördelning av inkomst bland medborgarna minskar de 

ekonomiska- såväl som sociala klyftorna mellan människor. De omfattande sociala 

skyddsnäten skyddar de som riskerar att marginaliseras på grund av svag eller utebliven 

inkomst, och ger därmed dessa möjligheten att förbli delaktiga i samhället. Välfärd skulle i 

det avseendet utgöra en tröskel där relativ deprivation först får en effekt när den når en viss 

nivå. Detta hypotetiska förhållande mellan relativ deprivation, brottslighet och välfärd har 
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prövats genom tidsserieregression för att införa ytterligare en dimension till tidigare forskning 

som vanligtvis använt tvärsnittsdata. För att kunna tala om kausalitet i det här fallet så bör det 

nämligen finnas ett samband över tid, tidsserieregression kan i det avseendet styrka eller 

ifrågasätta ett tidigare fastställt samband.   

Ett icke-signifikant samband skulle då antingen tyda på att relativ deprivation inte i någon 

betydande utsträckning påverkar nivåerna av brottslighet, men kan också i ett land som 

Sverige betyda att välfärden utgör en tröskel mot dess destruktiva effekt. 

Analysen visade att korrelationen mellan relativ deprivation och gatubrottligheten i Sverige 

under åren 2002-2012 är signifikant. Detta tyder på att liksom mer marknadsliberala länder, så 

så finner även jag ett samband. Om det alltså finns en tröskel, så har Sverige åtminstone 

passerat den. Klart är att den psykosociala effekten av relativ deprivation i någon mån har 

påverkat nivåerna av gatugatubrotten det senaste decenniet, oavsett det allmänna välståndet 

hos befolkningen. Baserat på tidigare forskning förväntas denna effekt i huvudsak vara 

resultatet av frustration och statusångest, som alltså utgör mellanledet mellan relativ 

deprivation och gatubrott. Detta mellanled kvarstår dock som i högsta grad hypotetiskt, där 

frustration och statusångest som mekanismer varken kan bekräftas eller falsifieras.  

Som nämnt finns det dock alternativa förklaringar till varför gatubrotten ökat, Saunders 

(2010) påpekar att den relativa deprivationen i ett område i själva verket mäter den etniska 

mångfalden, där kulturellt heterogena områden är mer depriverade och därmed i högre grad 

drabbade av de sociala problem som följer. Jag hävdar dock att Saunders upptäckter snarare 

kan ses som en potentiell föregångare till relativ deprivation, och att en grupp människor kan 

förväntas begå högre frekvens av brottslighet först när de uppnår det tillståndet, oavsett 

etnisk- eller kulturell bakgrund.  Det är alltså individens möjlighet till social-, ekonomisk- och 

personlig utveckling som är avgörande. Rowlingson (2011) påtalar att det är problemen 

associerade med absolut fattigdom som är den grundläggande orsaken till varför brottslighet 

ökar. Vilket är ett i det närmaste givet samband, sambandet har dock en svaghet i ett relativt 

välmående land som Sverige, där den absoluta fattigdomen är låg.  

Vidare studier skulle dock med fördel kunna utöka tidsintervallet i ett försök att identifiera 

den hypotetiska tröskeleffekten, det är som sagt inte omöjligt att den trots allt existerar men 

att Sverige passerat den redan innan 2002. Man skulle även kunna gå ytterligare ett steg och 

undersöka orsaken bakom den ökade ojämlikheten, för att därmed konkret kunna bidra till 

allmännyttan genom att försöka fastslå vad som orsakar ökad ojämlikhet.  
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Denna studie kan vidare ses som ett komplement till den i övrigt väldokumenterade effekten 

av ojämlikhet, och möjligtvis besvara eventuella reservationer kring den trots allt i hög grad 

accepterade korrelationen mellan relativ deprivation och sociala problem.  

Vad som framgår tydligt är att relativ deprivation inte enbart är en ekonomisk indikator som 

mäter fördelningen av inkomst, utan fångar även det sociala avståndet mellan människor. 

Denna uppsats har illustrerat en av det sociala avståndets följder, mot bakgrund av tidigare 

forskning och den egna analysen så är det sannolikt att effekterna går mycket längre. 
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